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a pivovar Excelent za devût mili-
onÛ korun

Uãitelé ZU· zahráli na koncertû,
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V˘kony hodnotila dûtská porota.
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ly, v ·umperku v‰ak vytvofiily rekord kuÏelny

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

4/2005

Ročník VII. Vyšlo 25. 2. 2005                                        Cena 10 Kč

âtvrtého bfiezna zahájí Galerie Octopus v˘stavu k 60. v˘ro-
ãí amatérského divadelního spolku Mahen. 

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2005

2

Aktuálnû z mûstaAktuálnû z mûsta

Zastupitelé schválili uzavfiení smlouvy na projekt „·kolní“
Ve ãtvrtek 10. února se uskuteãnilo mimo-

fiádné zasedání zastupitelstva mûsta

R˘mafiova. Zastupitelé na nûm pfiijali ãtyfii

usnesení. Schválili uzavfiení smlouvy na

projekt „R˘mafiov, Janovice - místní komu-

nikace ·kolní“ mezi ministerstvem pro

místní rozvoj a mûstem R˘mafiov.

Rekonstrukce obná‰í komplexní opravu po-

vrchu a podloÏí komunikace a vybudování

chodníkÛ po celé délce ulice (asi 1000 m).

¤e‰í pfiístup do zdej‰í prÛmyslové zóny, kte-

rá je jiÏ z vût‰í ãásti obsazena spoleãností

Katr Stará Ves, a. s., a Starp, s. r. o. Obû spo-

leãnosti mají své rozvojové plány zaloÏeny

na roz‰ífiení produkce v˘robkÛ ze dfieva.

K tomu jim mají slouÏit pozemky v majetku

Pozemkového fondu âeské republiky za

Hutní ulicí a stávající opu‰tûné budovy na

·kolní ulici. Po komunikaci v souãasné do-

bû kamiony pfieváÏejí velké mnoÏství dfievní

hmoty (asi 20 kamionÛ dennû), av‰ak ulice

není na tento druh dopravy uzpÛsobena.

Plánované chodníky budou slouÏit bezpeã-

nému pohybu osob v té ãásti Janovic, kde

chodníky dosud vybudovány nejsou a jejich

v˘stavba je z dÛvodu konfigurace terénu

a nákladÛ nemoÏná (Opavská ulice od kfiiÏo-

vatky s ulicí ·kolní ve smûru na Starou Ves).

Celkov˘ objem investice je 21,442 mil. Kã,

podíl dotace 75 %. Podpis smlouvy na po-

skytnutí dotace se uskuteãní pravdûpodobnû

do konce února. Zastupitelé k podpisu gran-

tové smlouvy zplnomocnili starostu mûsta

Petra Kloudu.

Zastupitelé vzali na vûdomí informaci o ná-

jemní smlouvû na movit˘ a nemovit˘ maje-

tek mûsta a o smlouvû o pfievodu obchodní-

ho podílu mezi mûstem R˘mafiov a spoleã-

ností Euromednet, a. s., Tfiinec. JiKo

Zastupitelstvo rozhodlo o pfievodu hasiãské zbrojnice na krajsk˘ úfiad
Zástupci Hasiãského záchran-

ného sboru Moravskoslezského

kraje vyzvali v lednu leto‰ního

roku mûsto R˘mafiov k odpro-

deji budovy zbrojnice a pfiileh-

l˘ch pozemkÛ do vlastnictví

Moravskoslezského kraje. DÛ-

vodem je, Ïe 75 % nemovitosti

je pronajato Hasiãskému zá-

chrannému sboru MSK a zb˘va-

jící ãást uÏívá Sbor dobrovol-

n˘ch hasiãÛ (SDH), jehoÏ za-

kladatelem je mûsto. Krajsk˘ 

úfiad má na mûsto jako jediného

vlastníka nemovitosti fiadu po-

ÏadavkÛ na stavební vybavení

a úpravy nezbytné pro chod

profesionální jednotky. Mûsto

není schopno tyto poÏadavky

spoleãnû s ostatními náklady

zajistit, protoÏe v˘nosy z nájmu

odpovídají jen obecné v˘‰i ná-

jemného a na úpravy a údrÏbu

stárnoucí budovy dlouhodobû

nestaãí. Krajsk˘ úfiad, jako zá-

stupce státu, nesmí do cizího

majetku investovat, a nemÛÏe

tak problémy zbrojnice spolufi-

nancovat. Bylo dohodnuto, Ïe

Krajsk˘ úfiad MSK nemovitost

odkoupí za cenu nákladÛ spoje-

n˘ch s pfievodem nemovitosti

a na oplátku zajistí bezplatn˘

nájem Sboru dobrovoln˘ch ha-

siãÛ mûsta R˘mafiova, pouze za

úhradu nákladÛ na energii a vo-

du. Krajsk˘ úfiad se tak stane

majitelem nemovitosti a ve‰ke-

ré nutné opravy si zafinancuje

sám.

Prodej nemovitosti byl projednán

na v˘borové schÛzi SDH. Jeho

zástupci pfievod neodmítli, ale je-

jich hlavní obavy a dotazy smû-

fiovaly k nov˘m podmínkám pro-

nájmu. Koneãná domluva znûla

tak, Ïe se budou moci seznámit

se znûním nájemní smlouvy me-

zi mûstem a krajsk˘m úfiadem

a pfiípadnû ji ovlivnit.

Celou záleÏitost projednalo za-

stupitelstvo mûsta na svém led-

novém zasedání a prodej nemo-

vitosti témûfi jednohlasnû schvá-

lilo. Odbor vnitfiních vûcí
MûÚ R˘mafiov

Mûsto prodalo hostinsk˘ pivovar Excelent
V úter˘ 15. února 2005 prodalo

mûsto v draÏbû zprostfiedkova-

né Hanáckou realitní kanceláfií

v Olomouci pivovar Excelent.

Souãástí prodeje bylo i ve‰keré

vnitfiní vybavení hotelu, tech-

nologie na v˘robu piva a po-

zemky pod budovou. Cena, za

kterou byl hotel vydraÏen, ãiní

9 milionÛ Kã, pfiiãemÏ odhadní

cena z listopadu loÀského roku

byla 7,4 mil. Kã.

Mûsto tak pfiestává b˘t majitelem

pivovaru, jejÏ vlastnilo od 

r. 1997, kdy jej získalo jako pro-

tináhradu za pfievzetí dluhÛ, kte-

ré tehdy na nemovitosti vázly.

Mûsto od samého zaãátku pivo-

var pronajalo Mûstsk˘m sluÏbám

R˘mafiov, s. r. o., a ty jej od 

r. 2000 podnajaly soukromé osobû.

Hlavním dÛvodem prodeje byla

skuteãnost, Ïe mûsto ani

Mûstské sluÏby nemûly z pro-

nájmu nemovitosti Ïádn˘ pro-

spûch. V˘nos z nájemného se

plnû vyuÏíval na opravy, údrÏ-

bu a náhradu zafiízení pivovaru.

Hrozilo, Ïe se stárnutím budovy

pfiijdou na fiadu nároãnûj‰í 

opravy, které mûsto bude hradit

ze svého, a podnájemník by ne-

byl ochoten akceptovat vy‰‰í

nájemné. Mûsta, obce nebo po-

dobní vlastníci komunálního

typu nikdy nejsou dobr˘mi ma-

jiteli takov˘chto zafiízení.

Nejsou schopni si sv˘m systé-

mem ochránit majetek a zajistit

bezproblémov˘ provoz tak, jak

to dokáÏe soukrom˘ vlastník.

Potvrdilo to nûkolik let praxe,

kdy Mûstské sluÏby spravovaly

hotel sv˘m jménem a v˘sledek

hospodafiení byl vÏdy vysoce

záporn˘.

Tyto skuteãnosti a argumenty

byly zastupitelÛm známy, kdyÏ

na fiádném zasedání zastupitel-

stva v lednu 2004 prodej vel-

kou vût‰inou schválili a pro-

stfiednictvím realitní kanceláfie

nyní uskuteãnili. DraÏby se zú-

ãastnili tfii zájemci a nov˘m

majitelem se stala spoleãnost

KPPR, s. r. o., Havífiov-Podlesí. 

Ing. Petr Klouda,
starosta mûsta
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Radní schválili zámûr pronájmu budov nemocnice novému vlastníku
V pondûlí 14. února se uskuteã-

nilo zasedání rady mûsta

R˘mafiova, na kterém její ãleno-

vé pfiijali celkem sedmaãtyfiicet

usnesení, z nichÏ sedm mûlo

charakter doporuãení pro jedná-

ní zastupitelstva mûsta.

Radní vzali na vûdomí zprávu

Obvodního oddûlení Policie âR

v R˘mafiovû o ãinnosti a o bez-

peãnostní situaci ve mûstû za rok

2004, zprávu o ãinnosti Mûstské

policie R˘mafiov za rok 2004

a zprávu o ãinnosti Bytermu

R˘mafiov za rok 2004.

Rada vzala dále na vûdomí in-

formaci o situaci v BRVOSu, 

s. r. o., a VaKu, a. s., Bruntál.

Bylo konstatováno, Ïe se v dÛ-

sledku zmûn a zvy‰ování poÏa-

davkÛ Ing. Cupáka nepodafiilo

realizovat pÛvodní dohodu o vy-

pofiádání a vyplacení jeho podí-

lu ve spoleãnosti BRVOS, s. r. o.

Obce nyní spoleãnû usilují o ode-

brání Ïivnostenského listu a li-

cence BRVOSu, o vydání pfied-

bûÏného opatfiení na zpfiístupnû-

ní informací o majetku, o likvi-

daci BRVOSu a zvaÏují podání

Ïaloby na postup Ing. Cupáka.

Dal‰í valní hromada BRVOSu

se uskuteãnila 21. února (po u-
závûrce na‰ich novin).
Radní schválili konání konkurz-

ního fiízení na funkci fieditele

Základní ‰koly R˘mafiov na

Jelínkovû ulici, stanovili poÏa-

davky konkurzního fiízení pro

vefiejné oznámení a povûfiili

funkcí tajemníka konkurzní ko-

mise vedoucí odboru ‰kolství

a kultury MûÚ R˘mafiov Leonu

Pleskou.

Rada pfiijala fiadu usnesení t˘ka-

jících se pronájmÛ budov a po-

zemkÛ, a dále nûkolik usnesení

ve vûci bytov˘ch záleÏitostí.

Mezi usneseními je i bod schva-

lující vyklizení bytu na tfiídû

HrdinÛ, ve kterém uÏ del‰í dobu

nájemník nebydlí a nedává o so-

bû Ïádnou zprávu.

âlenové rady mûsta schválili

poskytnutí finanãního pfiíspûvku

Amatérskému divadelnímu

spolku Mahen, neschválili pro-

minutí poplatku ze vstupného na

Mistrovství Evropy ve wester-

nov˘ch dovednostech 2004

a schválili prominutí poplatku

ze vstupného na koncert Vánoce

na Vala‰sku Stfiedisku volného

ãasu v R˘mafiovû.

Na základû poÏadavku ze strany

zfiizovatele Soukromé stfiední

odborné ‰koly Prima o jmenová-

ní zástupce mûsta do ‰kolské ra-

dy doporuãila rada mûsta do

funkce ãlena ‰kolské rady SSO·

Prima Mgr. Marka Bernáta.

Rada mûsta projednala a vzala

na vûdomí zprávu o bezpeã-
nostní situaci ve mûstû a o ãin-
nosti mûstské a státní policie,

zpracovanou pfiedsedou komise

vnitfiních vûcí Josefem Pupíkem.

Obvodní oddûlení Policie
âeské republiky v R˘mafiovû
je oddûlením III. typu se syste-

mizovan˘m poãtem 21 policista

a jedna administrativní pracov-

nice, v roce 2004 v‰ak oddûlení

pracovalo pouze s 15 policisty

v dÛsledkÛ stáÏí a odvelení poli-

cistÛ. Pfiitom oddûlení zaji‰Èuje

bezpeãnost a majetek obãanÛ

nejen na území mûsta R˘mafiova

a jeho ãástí, ale také na územích

obcí  Horní Mûsto, Tvrdkov,

Malá Morávka, Dolní Moravice,

Stará Ves a Malá ·táhle. V roce

2004 se obvodní oddûlení poli-

cie zab˘valo celkem 302 trest-

n˘mi ãiny, coÏ je o více neÏ dva-

cet více neÏ v roce pfiedchozím.

Objasnûno bylo 185 trestn˘ch

ãinÛ, t.j. 61,3 %. Na vlastním 

území mûsta R˘mafiova bylo

spácháno 148 trestn˘ch ãinÛ,

objasnûno nebo odloÏeno jich

bylo 112. Pfiední místo mezi

trestn˘mi ãiny zaujímá ãinnost

majetková, krádeÏe a rÛzné úvû-

rové podvody, stále aktuální

jsou krádeÏe barevn˘ch kovÛ, 

ublíÏení na zdraví mezi obãany,

zanedbání povinné v˘Ïivy. 

V uplynulém roce policie také

fie‰ila 1374 pfiestupkÛ, vût‰ina

z nich - 762 - na úseku bezpeã-

nosti a plynulosti silniãního pro-

vozu, dal‰ích 551 pak na úseku

vefiejného pofiádku. ZadrÏeno

bylo 46 fiidiãÛ pfii fiízení vozidla

pod vlivem alkoholu. Znaãn˘

podíl na páchání pfiestupkÛ, ze-

jména majetkov˘ch, má mládeÏ.

Mûstská policie, jako jedin˘

v˘konn˘ nástroj mûsta pfii za-

bezpeãování vefiejného pofiádku,

vykonává ãinnost formou hlíd-

kové sluÏby v poãtu dvou stráÏ-

níkÛ. V roce 2004 fie‰ila celkem

462 pfiestupkÛ, z toho nejvíce -

147 - na úseku bezpeãnosti

a plynulosti silniãního provozu,

66 pfiestupkÛ se t˘kalo volného

pobíhání psÛ a stejn˘ poãet pla-

ceného parkování, následovaly

zábory vefiejného prostranství,

vefiejné pohor‰ení, poru‰ování

pravidel o stánkovém prodeji,

zneãi‰Èování vefiejného pro-

stranství a dal‰í. Kromû úkolÛ

na úseku vefiejného pofiádku za-

ji‰Èuje mûstská policie fiadu dal-

‰ích ãinností - kompletní provoz

parkovacího automatu (od ãer-

vence do konce r. 2004 bylo vy-

bráno takfika 52 tis. Kã), pfiíslu‰-

ná ‰etfiení pro potfieby odborÛ

MûÚ, asistence pfii vyplácení

penûÏních dávek, kontrola uÏí-

vání v˘herních automatÛ mla-

distv˘mi, kontrola podávání al-

koholu mladistv˘m apod. V prÛ-

bûhu roku bylo odchyceno deva-

tenáct volnû pobíhajících psÛ,

problémem nadále zÛstává absen-

ce útulku pro zvífiata.

Obû sloÏky policie ve mûstû úz-

ce spolupracují.

Na jednání mûstské rady byl

i v˘sledek hospodafiení pfiís-
pûvkové organizace Byterm
R˘mafiov za rok 2004, pfiedlo-

Ïen˘ fieditelkou Ing. Lenkou

Vavfiiãkovou.

Jen pro oÏivení pamûti uvádíme,

Ïe Byterm je pfiíspûvková orga-

nizace zfiízená mûstem s úkolem

zabezpeãovat správu domovního

a bytového fondu mûsta za úpla-

tu, kterou mu mûsto v dohodnu-

té v˘‰i poskytuje. V̆ nosy a ná-

klady vztahující se k hospodafie-

ní s majetkem mûsta jsou na

konci kaÏdého roku zahrnuty do

úãetnictví mûsta, kde spolu 

s ostatními poloÏkami tvofií zá-

klad pro pfiiznání k dani z pfiíjmu

právnick˘ch osob za vlastní

mûsto. Pohledávky a závazky

vÛãi jin˘m organizacím a nájem-

níkÛm Byterm pro mûsto spra-

vuje a zaji‰Èuje aÏ do jejich vy-

rovnání. Pfiíjmy a v˘nosy z hos-

podafiení s majetkem mûsta vy-

cházejí ze stanoven˘ch sazeb ná-

jemného, které u nájemného

z bytÛ pfiedstavují 15,23 Kã,

10,86 Kã, 8,69 Kã a 6,52 Kã za

metr ãtvereãní v kategoriích by-

tÛ I - IV, a z roãního nájemného

za nebytové prostory v roce

2004 v rozpûtí 117 Kã aÏ 

629 Kã/m2 pro jednotlivé druhy

ãinnosti v rÛzn˘ch ãástech mûs-

ta. Mandátní odmûna mûsta pro

Byterm vychází z poãtu uzavfie-

n˘ch nájemních smluv. Nájemné

z bytÛ za rok 2004 pfiedstavova-

lo 14,6 mil. Kã, z nebytov˘ch

prostor 5,3 mil. Kã, v˘nosy vãet-

nû pojistného plnûní (vyhofiel˘

dÛm tfi. HrdinÛ 56) celkem 

20,7 mil. Kã, náklady pak cel-

kem 20,5 mil. Kã. Plán oprav

a údrÏby byl pfiekroãen o 23 %,

hlavním dÛvodem byla nutnost

demolice vyhofielého objektu na

tfi. HrdinÛ 56 a vybavení osm-

nácti bytÛ v pÛdních vestavbách.

Finanãní hospodafiení je nepfiíz-

nivû zatíÏeno splátkami pÛjãek.

Hospodafiení vlastní organizace

Byterm jako takové bylo úspû‰-

né a vykázalo mírn˘ zisk.

Dluhy na nájemném z bytÛ po

lhÛtû splatnosti pfiesahující ãást-

ku pût tisíc Kã evidoval Byterm

u 103 dluÏníkÛ. Nejvíce dluÏníkÛ

- 32 - dluÏí ãástky od deseti do

dvaceti tisíc, ãtrnáct dluÏníkÛ

v‰ak dluÏí ãástky vy‰‰í neÏ 50 ti-

síc Kã. Z celkového poãtu dluÏí-

cích nájemníkÛ jich 46 jiÏ byt ne-

uÏívá, jejich celkov˘ dluh pfied-

stavuje1,3 mil. Kã. V prÛbûhu ro-

ku 2004 nebyla z dÛvodu dluhu

prodlouÏena nájemní smlouva

dvaceti dvûma nájemníkÛm, vzá-

pûtí tfiináct z nich dluÏné ãástky

uhradilo. Dva dluÏníci byt vykli-

dili, sedm neplatících nájemníkÛ

je zaÏalováno.

Dluhy na nájemném z nebyto-

v˘ch prostor po lhÛtû splatnosti

eviduje Byterm u 31 nájemníka,

dluÏná ãástka pfiedstavuje cel-

kem 980 tis. Kã. JiKoPolicejní akce zamûfiená na podávaní alkoholick˘ch nápojÛ mladistv˘m
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Oznámení obãanÛm
VáÏení obãané,
v tûchto dnech jsou vám rozesílány sloÏenky

s vyúãtováním poplatku za provoz systému

shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏí-

vání a odstraÀování komunálních odpadÛ („po-

platek za odpady“) za rok 2005. Podle va‰eho

poÏadavku, kter˘ jste uplatnili pfii registraci k to-

muto poplatku na Mûstském úfiadu R˘mafiov, je

vám vyúãtována buì celoroãní ãástka poplatku

nebo ãástka za 1. pololetí. Vyúãtovaná ãástka je

sníÏena o pfiípadn˘ pfieplatek nebo zv˘‰ena

o moÏn˘ nedoplatek z minul˘ch let.

Pro pfiehlednost uvádíme rekapitulaci vybra-

n˘ch základních údajÛ k tomuto poplatku:

a) Poplatníkem je kaÏdá fyzická osoba, kte-

rá má v obci trval˘ pobyt, a fyzická oso-

ba vlastnící na území obce stavbu urãe-
nou k individuální rekreaci, ve které ne-

ní hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná fyzic-

ká osoba.

b) Základní v˘‰e poplatku je stanovena na

500 Kã za osobu roãnû.

c) Poplatník je povinen uhradit poplatek buì

jednorázovû k 31. 3. nebo ve dvou stej-

n˘ch splátkách k 31. 3. a 30. 9. pfiíslu‰-

ného roku.

d) Osvobození a úlevy:

- Od poplatku jsou osvobozeny osoby ve
v˘konu trestu odnûtí svobody.

- Sleva ve v˘‰i 50 % je poskytnuta:

❏ poplatníkovi, kter˘ studuje a je uby-
tován mimo R˘mafiov;

❏ osobám, které se na území mûsta dlou-
hodobû nezdrÏují (tj. 2 a více po so-

bû jdoucích mûsícÛ).

- Dále je moÏno uplatnit slevu 10 % ob-

ãanÛm topícím v˘hradnû ekologick˘mi
palivy (dálkové vytápûní, plyn, elektfiina,

topn˘ olej, dfievo).

e) Poplatník je povinen oznámit správci po-

platku (Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru

1, finanãní odbor, 2. patro, dvefie ã. 301)

skuteãnosti rozhodné pro vznik, zmûnu

a zánik poplatkové povinnosti, vãetnû

zmûn nároku na osvobození ãi úlevu, a to

do 30 dnÛ ode dne, kdy nastaly.

f) Poplatníkovi, kter˘ nesplní ve stanovené

lhÛtû povinnost nepenûÏité povahy (napfi.

pfiedchozí bod), mÛÏe správce poplatku 

uloÏit pokutu, a to podle pfiíslu‰n˘ch usta-

novení zákona ã. 337/1992 Sb., o správû

daní a poplatkÛ v platném znûní. Nebude-

li poplatek zaplacen vãas a ve správné v˘-

‰i, mÛÏe b˘t zv˘‰en aÏ o 50 %.

Od roku 2004, kdy byla zru‰ena sleva za tfií-

dûní, jsou v‰echny nádoby na odpad vãetnû

popelnic u rekreaãních objektÛ vyváÏeny

v t˘denním cyklu.

Zmûnou pro rok 2005 je rozesílání sloÏenek na

„poplatek za odpady“ za kaÏdou osobu v do-

mácnosti zvlá‰È. Zmûna je vyvolána imple-

mentací nového vnitfiního informaãní systému

slouÏícího evidenci vybran˘ch pohledávek

mûsta, mezi které právû poplatky v tomto ãlán-

ku patfií. Vûfiíme, Ïe konkrétním vyãíslením

poplatku za jednotlivce dojde ke zprÛhlednûní

a zjednodu‰ení souãasného systému. Pfii rekla-

macích bude moÏno kaÏd˘ vá‰ poÏadavek ih-

ned identifikovat podle pfiidûleného variabilní-

ho symbolu a rozklíãit ãástku na po‰tovní slo-

Ïence na její jednotlivé sloÏky.

Souãasnû se sloÏenkou v˘‰e uvedenou bu-

dou obãanÛm, ktefií jsou vlastníkem psa, di-

stribuovány i sloÏenky na místní poplatek ze

psÛ a obãanÛm, ktefií mají s mûstem

R˘mafiov uzavfienu fiádnou nájemní smlouvu

na pronájem pozemkÛ ve vlastnictví mûsta,

i sloÏenka na nájemné za rok 2005.

Pfiipomínáme, Ïe v‰echny zmínûné poplatky je

moÏno uhradit bankovním pfievodem na pfiíj-

mov˘ úãet mûsta ãíslo 19 - 1421771 / 0100
s povinn˘m vyznaãením variabilního sym-
bolu uveden˘m na sloÏence, dále na které-

koliv po‰tû anebo s pfiedloÏením sloÏenky

i v hotovosti v pokladnû Mûstského úfiadu

R˘mafiov, v budovû radnice, finanãní odbor -

2. patro, dvefie ã. 311 a 301 (obãané s pohy-
bov˘m omezením a postiÏením mohou popla-
tek zaplatit i v podatelnû mûstského úfiadu). 

Finanãní odbor MûÚ R˘mafiov

Rozpracování krizového plánu Moravskoslezského kraje urãenou obcí R˘mafiov
Cílem plánu pro fie‰ení krizov˘ch

situací je provést utfiídûní a stan-

dardizaci informací o krizové si-

tuaci a jejím fie‰ení pro úãely kri-

zového plánování. Cílem tohoto

krizového plánu je popsat koordi-

novan˘ postup zasahujících slo-

Ïek krizového fiízení.

Na základû kompetencí vypl˘-

vajících Hasiãskému záchran

nému sboru kraje z ustanovení 

§ 15 odst. 4 písmena a) zákona 

ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiíze-

ní a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ

(krizov˘ zákon ve znûní zákona 

ã. 320/2002 Sb.), byl R˘mafiov

s úãinností od 1. ledna 2003 urãen

jako mûsto, kterému je stanovena

povinnost zpracovat vybrané úko-

ly krizového plánu kraje. S tímto

urãením rovnûÏ souvisela podle 

§ 24 zákona ã. 240/2000 Sb. po-

vinnost zfiídit bezpeãnostní radu

obce pro koordinaci pfiípravy na

krizové situace a podle § 21 odst.

2 písmena b) krizov˘ ‰táb obce ja-

ko pracovní orgán starosty mûsta.

SloÏení bezpeãnostní rady a kri-

zového ‰tábu je moÏno najít na

webov˘ch stránkách Mûstského

úfiadu R˘mafiov. Mûstsk˘ úfiad na

základû urãení zpracoval doku-

ment „Rozpracování krizového
plánu MSK urãenou obcí
R˘mafiov“, kter˘ je souãástí kri-

zového plánu MSK. Krizov˘ plán

byl zpracováván v souãinnosti

s HZS MSK a krajsk˘m úfiadem.

Krizov˘ plán obsahuje souhrn 

opatfiení a postupÛ k fie‰ení krizo-

v˘ch situací, tedy souhrn plánova-

cích, metodick˘ch a informaãních

dokumentÛ, pouÏívan˘ch pfii roz-

hodovací, fiídící a koordinaãní

ãinnosti v krizové situaci. V rám-

ci zpracování byla provedena sou-

hrnná anal˘za vzniku krizov˘ch

situací pro území Moravskoslez-

ského kraje a z toho vypl˘vajících

ohroÏení. Na základû této souhrn-

né anal˘zy byla pro krizové plá-

nování vytipována dominantní ri-

zika, která mohou iniciovat vznik

krizové situace. Mezi nû patfií: zá-

plava, dlouhotrvající vedro a su-

cho, zemûtfiesení, epidemie a epi-

zootie (hromadné nakaÏlivé one-

mocnûní zvífiat). Od tûchto stano-

ven˘ch rizik se odvíjelo vlastní

zpracování krizového plánu, kter˘

je návodem pro orgány krizového

fiízení mûsta R˘mafiov, slouÏícím

pro pfiedcházení a fie‰ení krizo-

v˘ch situací, které mohou na‰e 

území postihnout.

Zpracovan˘ dokument krizové-

ho fiízení „Rozpracování kri-
zového plánu MSK urãenou
obcí R˘mafiov“ je sloÏen ze zá-

kladní a pfiílohové ãásti.

Základní ãást obsahuje základní

informativní údaje o struktufie

krizového fiízení a dal‰ích doku-

mentÛ pro rozhodovací ãinnost

tohoto orgánu. Pfiílohová ãást je

zamûfiena na konkrétní fie‰ení

moÏné krizové situace, prová-

dûná opatfiení zainteresovan˘ch

organizací pÛsobících ve správ-

ním obvodu mûsta R˘mafiov

a ochranu obyvatel - varování,

nouzové pfieÏití a evakuace.

Vytvofien˘ dokument byl pro-

jednán bezpeãnostní radou mûs-

ta R˘mafiov a bezpeãnostní ra-

dou kraje a následnû schválen

starostou mûsta s úãinností od

1. 1. 2005.

Za odbor vnitfiních vûcí
Ludûk ·imko
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·kolství

R˘mafiovské uãili‰tû „pov˘‰í“ na stfiední ‰kolu
V̆ chova a vzdûlávání je velmi sloÏit˘ a dlou-

hodob˘ proces, kter˘ musí b˘t vnímán velmi

citlivû a moÏnosti jeho optimálního fie‰ení by

mûly b˘t posuzovány racionálnû ve v‰ech sou-

vislostech. Není proto moÏné neuváÏenû zasa-

hovat do vzdûlávací nabídky a pfiitom si nezji-

stit zpûtnou vazbu v uplatnitelnosti na trhu prá-

ce. Je velmi jednoduché nûkteré obory zru‰it,

ale jaké to bude mít dÛsledky? Je vÛbec moÏ-

né odhadnout v budoucnu potfiebnost a dÛleÏi-

tost nûkter˘ch profesí, které jiÏ nyní díky své

redukci chybí na trhu práce? Právû touto otáz-

kou se zab˘vá koncepce Stfiedního odborného

uãili‰tû a Odborného uãili‰tû v R˘mafiovû, kte-

rou chce ‰kola pod názvem „Stfiední odborná

‰kola“ v budoucnu uvést do Ïivota.

Otázkami stfiedního ‰kolství se zab˘valo také

jednání na Krajském úfiadû Moravskoslez-

ského kraje v Ostravû, které bylo iniciováno

námûstkyní hejtmana PhDr. Jaroslavou

Wenigerovou. Na jednání byli pfiizváni ve-

doucí odboru ‰kolství, mládeÏe a sportu

PaedDr. Tomá‰ Bouda, vedoucí oddûlení

správy stfiedního ‰kolství RNDr. Ivo Herman,

fieditelka SOU a OU Ing. SoÀa Kováfiíková

a místostarosta mûsta R˘mafiova Ing. Jaroslav

Kala. SchÛzka byla velmi konstruktivní a na-

plnûná jedin˘m cílem: zachovat v R˘mafiovû

stfiední ‰kolství v takové podobû, která bude

mûstu úãelnû pomáhat fie‰it nezamûstnanost

obãanÛ, a souãasnû zavádûním nov˘ch studij-

ních oborÛ na stfiedním odborném uãili‰ti vy-

tvofiit moÏnost roz‰ífiení vzdûlávací nabídky

ÏákÛm základních ‰kol.

„Úkoly a zmûny, které si ‰kola vytyãila, jsou
rozsáhlé a budou se fie‰it postupnû,“ fiíká fiedi-

telka ‰koly SoÀa Kováfiíková a dodává:

„DÛleÏité je, Ïe jsme nalezli urãitou spoleãnou
cestu fie‰ení otázky stfiedního ‰kolství
v R˘mafiovû, jak díky vstfiícnému jednání pfied-
stavitelÛ kraje, tak pfiíkladnou pomocí pfied-
stavitelÛ samosprávy mûsta R˘mafiova, a to
pfiedev‰ím Ing. Petra Kloudy a Ing. Jaroslava
Kaly. Pokud se tato transformace podafií, bu-
de to pro mûsto R˘mafiov znamenat dal‰í pra-
covní místa pro nezamûstnané z r˘mafiovské-
ho regionu a moÏnost dal‰ího vzdûlávání pro
dospûlé v rámci rekvalifikaãních kurzÛ.“

Stfiední odborné uãili‰tû a Odborné uãili‰tû

v R˘mafiovû je ‰kolou s dlouholetou tradicí.

Její ãinnost byla od prvopoãátku zamûfiená na

zemûdûlství, a to uÏ od roku 1906, kdy zahá-

jila v˘chovnû-vzdûlávací nabídku pfieváÏnû

zemûdûlsk˘ch oborÛ na pÛvodní „Zimní rol-

nické ‰kole“. Postupnû se v‰ak mûnila a za-

ãala se pfiizpÛsobovat transformaãní politice

zemûdûlství a poptávce trhu práce s ohledem

na specifika regionu, kter˘ se nachází v ob-

lasti cestovního ruchu a Chránûné krajinné

oblasti Hrubého Jeseníku.

V souãasné dobû nabízí ‰kola dva obory - pro

Ïáky základních ‰kol obory SOU: Kuchafi-

ãí‰ník pro pohostinství a Opraváfi zemûdûl-

sk˘ch strojÛ. Pro Ïáky zvlá‰tních ‰kol a pro-

spûchovû velmi slabé Ïáky Z· obory OU:

Kuchafiské práce a Opraváfiské práce.

„Obory se nám dafií kaÏdoroãnû naplÀovat.
V̆ hodou oborové provázanosti SOU a OU je
maximální vyuÏití uãebních pomÛcek a lep‰í
materiálnû-technické vybavení, coÏ se pozi-
tivnû odráÏí v kvalitû v˘chovnû-vzdûlávacího
procesu. Prospûchovû slab‰ím ÏákÛm, ktefií
nestaãí tempu na SOU, umoÏníme získat v˘-
uãní list na OU a tím se omezuje riziko, Ïe ti-
to Ïáci zÛstanou pro svÛj budoucí Ïivot vyba-
veni pouze základním vzdûláním a stanou se
nezamûstnan˘mi. Statistika ukazuje právû na
skuteãnost nízké úrovnû vzdûlání u sociálnû
a ekonomicky slab‰ích rodin v pfiilehl˘ch ob-
cích R˘mafiovska, kde je i vysoká nezamûst-
nanost,“ doplnila fieditelka SoÀa Kováfiíková.

Koncepãním zámûrem ‰koly pro období let

2005 - 2010 je pokraãovat v modernizaci me-

tod a forem práce pfii vyuãování v souãasn˘ch

uãebních oborech tak, jak je to obvyklé na

‰kolách ve vyspûl˘ch zemích EU. „Chceme
reagovat na poptávku trhu práce a po kon-
zultaci s Úfiadem práce v Bruntále posílit
obory ãerného fiemesla roz‰ífiením nabídky
o zámeãníky, údrÏbáfie chatov˘ch a rekreaã-
ních stfiedisek, valcífie a taviãe pro provoz Al
Investu Bfiidliãná,“ upfiesnila fieditelka uãili‰-

tû. ·kola chce pruÏnû a smysluplnû reagovat

na základní strategické cíle „Dlouhodobého

zámûru vzdûlávání a rozvoje v˘chovnû-vzdû-

lávací soustavy Moravskoslezského kraje“

zavádûním maturitních oborÛ a tím roz‰ífiit

vzdûlávací nabídku na novû vytvofiené stfied-

ní odborné ‰kole o obory specifické pro na‰i

oblast.

Zafiazením uãebních a studijních oborÛ chce

‰kola roz‰ífiit vzdûlávací nabídku o obory s ‰i-

rok˘m profilem, které zajistí lep‰í uplatnûní

absolventÛ a jejich v˘raznûj‰í flexibilitu na

pracovním trhu, získat akreditaci pro rekvali-

fikace a podílet se na nabídce dal‰ího vzdûlá-

vání dospûl˘ch v mikroregionu R˘mafiovska,

kde byl zji‰tûn vysok˘ podíl nezamûstnanos-

ti u lidí, ktefií mají pouze základní vzdûlání.

Z podkladÛ Úfiadu práce v R˘mafiovû vypl˘-

vá, Ïe tito lidé tvofií 37,2 % nezamûstnan˘ch.

·kola chce uspokojit poÏadavky ÚP na re-

kvalifikaãní programy a vytváfiení nov˘ch

studijních oborÛ, které poÏaduje mûnící se trh

práce, jako prvofiad˘ úkol pro rozvoj lidsk˘ch

zdrojÛ. Dala si za cíl spolupracovat se zá-

kladními ‰kolami a rodiãi pfii náborové ãin-

nosti za úãelem zvy‰ování povûdomí o obo-

rech a zlep‰ování prestiÏe ‰koly.

„Na‰í snahou bude zdokonalit systém preven-
tivní péãe a boje s neÏádoucími jevy ve ‰kole,
a to nabídkou nov˘ch aktivit (krouÏkÛ) a spe-
ciálních programÛ, zkvalitnit komunikaci se
Ïáky, vytváfiet ve ‰kole pfiíznivé klima tak, aby
Ïáci cítili hrdost a sounáleÏitost se ‰kolou,
aby byli zodpovûdní v pfiístupu k dal‰ímu
vzdûlávání a k získání potfiebného zamûstná-
ní. Vytváfiet takové prostfiedí, které je totoÏné
s okolním svûtem - studentská rada, ankety,
neformální pfiístup, jasnû stanovená pravidla
shodná s bûÏn˘m Ïivotem, okamÏité fie‰ení
problémÛ. Poskytovat ÏákÛm moÏnosti kvalit-
ního vyuÏití volného ãasu a chceme pokraão-
vat v rozvíjení partnerské spolupráce mezi
Ïáky na‰í ‰koly a Ïáky lycea v polském
Ozimku,“ doplnila na závûr fieditelka

Stfiedního odborného a Odborného uãili‰tû

v R˘mafiovû SoÀa Kováfiíková. JiKo

¤editelka SOU a OU R˘mafiov Ing. SoÀa Ko-
váfiíková
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„Tekoucí nebe“ zvítûzilo v koktailové soutûÏi mlad˘ch barmanÛ
Je pondûlí 7. února 2005, jsme

v hotelu Praha v Novém Jiãínû,

máme s sebou velkou ta‰ku pl-

nou rÛzn˘ch sklenic, nûkolik ‰ej-

krÛ, ozdÛbek a hlavnû máme do-

cela strach.

Na‰í soutûÏní povinností je pfii-

pravit Fancy Drink - drink vlast-

ní fantazie, podle vlastní recep-

tury, kter˘ dosud nebyl pfiedsta-

ven v Ïádné soutûÏi míchan˘ch

nápojÛ a nebyl nikde publiko-

ván. SoutûÏící je povinen vytvo-

fienou recepturu opatfiit vlastním

originálním názvem.

Míchání nápojÛ se provádí za

dohledu komisafiÛ âeské bar-

manské asociace. Vlastní soutûÏ

komisafii zahájili vylosováním

pofiadí, soutûÏilo dvaadvacet Ïá-

kÛ z rÛzn˘ch typÛ ‰kol, jeden

soutûÏící byl ze Slovenska.

KaÏd˘ soutûÏící má 15 minut na

pfiípravu (uÏ pod dozorem ãlenÛ

pofiádající ‰koly). MÛÏe si pfii-

pravit ozdobu na hotov˘ nápoj,

vypulírovat sklo, zkontrolovat

v‰echny pomÛcky. SoutûÏí se

pfiímo v kavárnû hotelu Praha na

vyv˘‰eném podiu, vÏdy dva bar-

mani najednou. Hodnotí se práce

(v limitu 7 minut musí namíchat

a ozdobit pût nápojÛ) - frapování

sklenic, odmûfiení ingrediencí,

‰ejkrování, nalití, ozdoba a pre-

zentace hotového nápoje. Dal‰í

body získá barman za chuÈ nápo-

je (hodnotí 3 komisafii) a za do-

jem. Úplnû samostatnû se hod-

notí název nápoje.

A jak dopadlo celkové umístûní?

Pro nás skvûle. Úãastnili jsme se

barmanské soutûÏe poprvé

a hned 9. místo, které získala

Karolína Hluchá, Ïákynû III.

roãníku oboru Kuchafi-ãí‰ník.

Je‰tû vût‰í radost máme z poháru

za 1. místo, kter˘ jsme získali za

nejlep‰í obchodní název na‰eho

nápoje „Tekoucí nebe“.

„PfiestoÏe jsme malou ‰kolou
a konkurence v regionu
Moravskoslezského kraje je ne-
smírná, mám radost z velmi pûk-
ného umístûní ÏákÛ SOU a OU
R˘mafiov oboru Kuchafi-ãí‰ník.
Podûkování v‰ak patfií i paní uãi-
telce Annû Kratochvílové, která
vûnovala svÛj voln˘ ãas pfiípravû
na tuto soutûÏ, a ‰kola se tak
opût kladnû zapsala do povûdo-
mí tak velkého regionu, jak˘m je
Moravskoslezsk˘ kraj,“ zaznûla

slova chvály fieditelky ‰koly

Soni Kováfiíkové. 

Anna Kratochvílová

Studium na Gymnáziu R˘mafiov
Gymnázium R˘mafiov na Sokolovské ulici ã. 34 organizuje ve ‰kol-

ním roce 2005/2006 tyto formy studia:

- osmileté denní studium (pro Ïáky z 5. tfiíd);

- ãtyfileté denní studium (pro Ïáky z 9. tfiíd);

- ãtyfileté veãerní studium (pro dospûlé s ukonãen˘m základním

vzdûláním).

Pfiihlá‰ky k dennímu studiu je moÏné si vyzvednout na základních

‰kolách nebo na gymnáziu, k veãernímu studiu pouze na gymnáziu.

Lékafiské potvrzení není nutné u Ïádné formy studia.

Pfiihlá‰ky se odevzdávají:

- pro denní studium fieditelÛm Z· do konce února;

- pro veãerní studium fieditelce gymnázia do konce února.

Pfiijímací fiízení pro v‰echny formy studia se bude konat 18. dubna

2005. Vedení Gymnázia R˘mafiov

Uãitelé soutûÏili, porotou byli jejich Ïáci
UÏ jste nûkdy vidûli matematic-

kou olympiádu, v níÏ by soutûÏi-

li uãitelé matematiky z celé ‰ko-

ly? Asi ne. A co takhle sportovní

hry, v nichÏ by zápolili uãitelé

tûlocviku? Asi také ne. A kon-

cert, na nûmÏ pfied bdûl˘m okem

a uchem poroty sloÏené z ÏákÛ

soupefií o prvenství uãitelé hud-

by? Ne? Ale to jste pfiece vidût

mohli!

Tradiãní Koncert uãitelÛ Základ-

ní umûlecké ‰koly v R˘mafiovû

se konal v sále ZU· ve ãtvrtek

10. února v podveãer a na od-

váÏné soutûÏící se pfii‰el podívat

sál pln˘ divákÛ. A svûte div se,

v‰ichni si fiádnû zakoupili vstu-

penku, dokonce i ti nejmen‰í vy-

tahovali z penûÏenek korunky 

uspofiené na kapesném. V‰ichni

úãinkující se navíc vzdali nároku

na honoráfi i na proplacení dal-

‰ích nákladÛ - cel˘ v˘tûÏek kon-

certu byl totiÏ vûnován na konto

âeského v˘boru UNICEF, urãe-

né na pomoc dûtem v zemích ji-

hov˘chodní Asie a Indonésie,

které byly postiÏeny niãivou pfií-

rodní katastrofou.

Prvními soutûÏními odváÏlivci

byli ãlenové umûleckého sdruÏe-

ní Variace, ktefií poté co navodili

pfiíjemnou atmosféru v sále písní

Kukaãka, vyrazili do lítého boje

s vlastní verzí známé písnû sku-

piny Fleret âistá jak Vizovice.

Pak se chopila klarinetu Martina

Mácová a spoleãnû s klavírem

Lenky Janou‰kové pfiedvedla

Bagatellu Jifiího Baiera. Paní u-

ãitelka Jaroslava Brulíková uká-

zala, Ïe akordeon je neprávem

ponûkud opomíjen, a pfiípadn˘m

pochybovaãÛm zahrála Téma

a dvû variace Hanse Brehmeho.

Talentovan˘ student Jaroslav

Slaviãínsk˘ pak naplnil sál kla-

Karolína Hluchá pfii pfiípravû koktejlu

Eva âagánková s Karolínou Hluchou
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Studenti se seznámili s ãinností úfiadu
Studenti vefiejnosprávního oboru SSO· Prima

se bûhem studia seznamují s ãinností mûst-

ského úfiadu, soudu, Komerãní banky, Senátu

a Parlamentu âeské republiky. Teoretické

znalosti tak mohou propojit s praxí.

V leto‰ním roce nav‰tívilo jiÏ nûkolik tfiíd to-

hoto oboru MûÚ R˘mafiov. PonûvadÏ mûsto

R˘mafiov patfií mezi obce s roz‰ífienou pravo-

mocí, vyvolala i tato reforma regionu u stu-

dentÛ zájem.

Studenty provádûl místostarosta MûÚ Ing.

Jaroslav Kala. Pfiivítal je v zasedací místnos-

ti úfiadu a obeznámil je s jejím vyuÏitím.

SlouÏí nejen k pracovním schÛzkám, zasedá-

ní rady, ale i k setkáním pfii v˘znamn˘ch 

událostech. Ve svém vystoupení seznámil

studenty s náplní práce volen˘ch orgánÛ, sta-

rosty, místostarosty, rady MûÚ, hovofiil

o práci odborn˘ch komisí, vysvûtlil ãinnost

a náplÀ práce MûÚ, vedoucích odborÛ a ta-

jemníka. Mluvil i o volebním programu, co

se dafií a kde jsou nedostatky. Pak provedl

studenty radnicí. Zmínil se, Ïe v‰echny od-

bory nejsou soustfiedûny na námûstí, v budo-

vû radnice, ale jsou také elokovaná pracovi‰-

tû na ulici 8. kvûtna a námûstí Svobody.

Zvlá‰tû pro studenty 4. roãníkÛ, ktefií budou

maturovat v oboru Vefiejná správa, byla bese-

da pfiínosem. Vedení ‰koly dûkuje panu mí-

stostarostovi za praktické vysvûtlení pojmu

samosprávy a v˘konu státní správy. 

Mgr. Jarmila Labounková,
zástupkynû fieditele ‰koly

vírními tóny a skvûle pfiedvedl

Preludium Izáka Berkoviãe

a GriegÛv Svatební den na

Troldhaugenu. ¤editel ‰koly Jifií

Taufer se nenechal zahanbit

a spolu se sv˘m Ïákem

Romanem Vesel˘m vystfiihli

skladbu Johna Duarteho Twelve,

jejíÏ strhující rytmus donutil i ty

nejchladnûj‰í diváky kdyÏ ne po-

kyvovat hlavou, tak alespoÀ po-

hupovat nohou.

Poté vtrhli do sálu se sv˘mi bicí-

mi nástroji ãlenové souboru

Jumping Drums pod vedením

Ivo Batou‰ka. V první skladbû 

oÏivili kmenoví ãlenové sesku-

pení své bubny mocn˘mi údery,

zcela zjevnû navazujíce na tradi-

ci japonsk˘ch bubeníkÛ kodo.

Dal‰í díla své Mini Coolled

Drum Show pfiedvedli se stej-

n˘m zaujetím, aÈ uÏ ‰lo o poklid-

né aÏ relaxaãní tóny nebo dobfie

známé energické skladby, na

které si pfiizvali Ïáky bubenické

‰koly v Bruntále.

Andrea Fialová a její Ïákynû

Vlaìka Tkaãíková si pro své ke-

yboardy pfiipravily proslulou pí-

seÀ All at Once, s níÏ v osmdesá-

t˘ch letech sklízela úspûchy po-

pulární zpûvaãka Whitney Hou-

ston. Paní uãitelka Fialová na je-

vi‰ti je‰tû zÛstala, aby sv˘mi klá-

vesami navodila správnou du-

chovní atmosféru a doprovodila

paní uãitelku Janu Sedláãkovou,

která zpívala píseÀ Franze

Schuberta Ave verum corpus.

Poté nastoupil na pódium pan 

uãitel Libor Martiník, kter˘ si ze

‰kolního Flet Quartetu vypÛjãil

tfii flétnistky, aby spolu pfiedved-

li Koncert pro ãtyfii zobcové flét-

ny Georga Philippa Telemanna.

Následovala proslulá Gershwi-

nova píseÀ Summertime z opery

Porgy a Bess, kterou koncert bri-

lantnû uzavfieli pánové Libor

Martiník (trubka) a Jifií Taufer

(kytara a zpûv).

Zatímco tajemnice poroty Alena

Tome‰ková sãítala body, které

jednotliv˘m soutûÏícím pfiidûlila

nekompromisní Ïákovská poro-

ta, diváci mûli moÏnost seznámit

se s v˘tvarn˘mi díly, která se

rovnûÏ zapojila do soutûÏního

klání. ·árka Lupeãková repre-

zentovala v˘tvarn˘ obor jemn˘-

mi voskov˘mi batikami s hudeb-

ními motivy a Jindfiich ·treit

pfiedstavil nûkolik fotografií ze

svého strhujícího cyklu Tak blíz-

ko, tak daleko vûnovaného kaÏ-

dodennímu Ïivotu v Ingu‰sku

a âeãensku.

Hlavní trofej, obfií pizzu se salá-

mov˘m nápisem ZU· R¯MA-

¤OV, si spoleãnû snûdli ãlenové

souboru Jumping Drums a kyta-

rové duo Taufer - Vesel˘, ktefií

zvítûzili se shodn˘m poãtem bo-

dÛ. Ale to nejdÛleÏitûj‰í bylo, Ïe

úãinkující i diváci se skvûle ba-

vili, Ïáci se pfiesvûdãili o tom, Ïe

jejich uãitelé jsou skvûl˘mi hu-

debníky, a v‰ichni dohromady

pfiispûli na dobrou vûc. UNICEF

obdrÏel celkem 5 146,50 Kã - za

nû mÛÏe pofiídit pûtatfiiceti dûtem

teplé pfiikr˘vky nebo ‰estadvace-

ti jin˘m antibiotika. O tom, Ïe

peníze byly skuteãnû odeslány

tam, kam fiíkáme, se mÛÏete pfie-

svûdãit na pfiiloÏeném ústfiiÏku.

A Ïe nepfiijela âeská televize,

která pÛvodnû svou úãast potvr-

dila? Jak pravil uÏ bûhem kon-

certu fieditel ZU· Jifií Taufer: je-

jich chyba. -ona-
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Zdravotnictví

Nemocnice R˘mafiov má nového vlastníka
Valná hromada spoleãnosti

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov roz-

hodla ve ãtvrtek 17. února 2005

o pfievodech obchodních podílÛ

v‰ech deseti spoleãníkÛ na spo-

leãnost Euromednet, a. s., s tím,

Ïe k právnímu naplnûní smlouvy

dojde po sedmi dnech od jejího

ãtvrteãního podpisu.

Valná hromada rozhodla o zmû-

nách ve statutárních orgánech

spoleãnosti. Byla zru‰ena proku-

ra (jeden ze zpÛsobÛ plné moci).

MUDr. Marian Olejník, kter˘ vy-

konával funkci prokuristy, byl

jmenován do funkce jednatele

spoleãnosti. Druh˘m jednatelem

byl jmenován MUDr. Stanislav

Horák, kter˘ zastupoval nemoc-

nici i dfiíve.

Dozorãí radu tvofií tfii ãlenové.

Bohumila Veselku nahradila Ing.

Lenka Laníková, která se stala

pfiedsedkyní dozorãí rady, v níÏ

zastupuje nového vlastníka spo-

leãnost Euromednet. Dal‰ími,

staronov˘mi ãleny jsou zástupky-

nû odborové organizace nemoc-

nice Marie Volková a Ing. Tomá‰

Köhler, jejÏ do funkce opûtovnû

doporuãilo a potvrdilo zastupitel-

stvo mûsta.

„Zaãlenûní nemocnice do sítû ne-
mocnic pod hlaviãkou spoleãnos-
ti Euromednet vnímám pozitivnû.
Akciová spoleãnost Euromednet
má fiadu zku‰eností s manaÏer-
sk˘m fiízením nemocnic a dosahu-
je pfii tom velmi dobr˘ch v˘sled-
kÛ. UÏ od poãátku února se
úãastním horizontálních porad
celého holdingu, kde se schází fie-
ditelé jednotliv˘ch zafiízení,“ do-

plÀuje fieditel a jednatel nemocni-

ce MUDr. Marian Olejník.

Byl ustaven t˘m ‰piãkov˘ch ma-

naÏerÛ, ktefií vytyãí jasné cíle

a strategii fiízení v nemocnici.

„Jako prioritu jsme si stanovili
vypracování byznys plánu.
Poãítáme s tím, Ïe je‰tû dfiíve neÏ
ho schválí nov˘ majitel, budeme
jeho obsah konzultovat také se
zástupci mûsta R˘mafiov,“ fiíká 

ekonomka Lenka Laníková, ãlen-

ka pfiedstavenstva spoleãnosti

Euromednet a pfiedsedkynû do-

zorãí rady Nemocnice R˘mafiov.

Podle ní je hlavním cílem, aby

nemocnice v R˘mafiovû zachova-

la zdravotní péãi, která vypl˘vá

z poÏadavkÛ regionu, tak aby by-

la uspokojena poptávka pacientÛ

po zdravotních sluÏbách.

V̆ hodou pro pacienty bude sku-

teãnost, Ïe v pfiípadû vysoce spe-

cializovan˘ch o‰etfiení budou

moci vyuÏít sluÏeb jiné nemocni-

ce patfiící k na‰emu holdingu.

Praktikujeme rÛzné formy propo-

jení zdravotnick˘ch zafiízení, kte-

ré zastfie‰uje Nemocnice Podlesí

v Tfiinci. Simona Souãková,
tisková mluvãí Euromednet, a. s.

Informace o spoleãnosti Euromednet, a. s.
Základní hodnoty spoleãnosti Euromednet, a. s.:

◆ Dobro pacienta
◆ Ekonomika a profitabilita

◆ Image nemocnice

◆ Seberealizace jednotlivce

Zdravotnická zafiízení, která spoleãnost
Euromednet, a. s., vlastní nebo provozuje:
◆ Nemocnice Podlesí Tfiinec

◆ Nemocnice âesk˘ Tû‰ín

◆ Nemocnice Ostrava-Jih

◆ Hornická poliklinika Ostrava

◆ Radioterapie Nov˘ Jiãín

◆ Nemocnice Vala‰ské Mezifiíãí

◆ Nemocnice ·umperk - vstup v srpnu 2004

◆ Nemocnice R˘mafiov

Zafiízení, s nimiÏ Euromednet, a. s., spolu-
pracuje:
◆ Poliklinika Viniãní Brno

◆ Nemocnice Bohumín

◆ Beskydské rehabilitaãní centrum

Základní ekonomické údaje o spoleãnosti
Euromednet, a. s.:
Euromednet, a. s., sídlí v Tfiinci. Jejím jedin˘m

akcionáfiem je Nemocnice Podlesí, spol. s r. o.

Kumulovan˘ obrat firem, které jsou ve vlast-

nictví firmy Euromednet, ãinil za rok 2003

1,5 miliardy Kã. Obrat v roce 2002 ãinil 

1 miliardu Kã. Zvy‰ování obratu je kromû ji-

ného zpÛsobeno restrukturalizací spoleãností

v rámci holdingu a dále roz‰ífiením holdingu

o nové spoleãnosti.

Spoleãnost Euromednet, a. s., má zku‰e-
nosti s:
◆ krizov˘m fiízením nemocnic;

◆ ekonomickou stabilizací zdravotnick˘ch
zafiízení;

◆ motivací zamûstnancÛ;

◆ zavádûním firemní kultury.

(V pfií‰tím vydání pfiineseme informace o jed-
notliv˘ch zdravotnick˘ch zafiízeních, která
spoleãnost Euromednet, a. s., vlastní nebo
provozuje. Redakce RH)

Dûtsk˘ domov v Janovicích získal darem o‰acení
V úter˘ 15. února v odpoledních ho-

dinách nav‰tívili Dûtsk˘ domov

v Janovicích zástupci místní organi-

zace âSSD z R˘mafiova a Dolní

Moravice, aby dûtem pfiedali dar -

nové teplákové soupravy, ovoce

a pár sladkostí. âSSD spolupracuje

s domovem jiÏ del‰í dobu a mezi tra-

diãní akce patfií napfiíklad pofiádání

Dne dûtí, mikulá‰ské nadílky, pod-

zimního odpoledne s opékáním pár-

kÛ u ohníãku, projíÏìkou na poníko-

vi a závody na tfiíkolkách a kolobûÏ-

kách. Úterní náv‰tûvy se za místní

stranickou organizaci zúãastnili

Marie Velebná, RÛÏena Uhlíková,

Jifiina Pavlásková a místostarosta

R˘mafiova Jaroslav Kala. Na náv‰tû-

vy a pravidelné akce pofiádané

âSSD se dûti tû‰í, patfií mezi jejich

nejoblíbenûj‰í.

V souãasné dobû je stav Dûtského

domova v Janovicích naplnûn. Je

zde umístûno pûtadvacet dûtí.

Nejmlad‰ímu je jeden rok. Dûti jsou

rozdûleny do dvou vûkov˘ch skupin

- do dvou let a od dvou do ‰esti let.

Snaha vedení dûtského domova je 

umisÈovat dûti do pûstounské péãe,

coÏ se dafií pomûrnû velmi dobfie.

Dûti jezdí na v˘lety, vloni na podzim

byly ve Velk˘ch Losinách a v kvût-

nu je ãeká t˘denní pobyt v Rozpitém

u RoÏnova pod Radho‰tûm. JiKo

Na snímku zleva 2. jednatel Nemocnice R˘mafiov, s. r. o. MUDr. Stanislav
Horák a pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti EUROMEDNET MUDr.
Marek Potysz
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LyÏe mizí v zimních
stfiediscích i nadále,
mnoÏí se vykrádání

vozidel
V Malé Morávce se v dobû mezi

23. lednem a 4. únorem vloupal

neznám˘ pachatel do dal‰ího re-

kreaãního objektu a odnesl si od-

tud sjezdové lyÏe v hodnotû 

13 000 Kã, dva páry sjezdov˘ch

bot za 8 000 Kã, nepohrdl ani vr-

taãkou a pro‰ívanou pánskou zim-

ní bundou. MajitelÛm z Prahy zpÛ-

sobil ‰kodu za témûfi 25 000 Kã.

K dal‰í krádeÏi lyÏafiské v˘zbroje

do‰lo v sobotu 5. února v odpo-

ledních hodinách taktéÏ v Malé

Morávce. Neznám˘ pachatel od-

nesl z verandy restaurace volnû

odloÏené carvingové lyÏe s vázá-

ním v hodnotû 6 000 Kã, hole

a sjezdové boty, zároveÀ vzal

i dal‰í lyÏe v hodnotû 3 000 Kã,

hole a sjezdové boty. LyÏafiÛm ze

·ternberka zpÛsobil ‰kodu za ví-

ce neÏ 13 000 Kã.

Kradlo se také v lyÏárnû chaty

Barborka. Neznám˘ pachatel od-

cizil 4. února tfii páry volnû odlo-

Ïen˘ch carvingov˘ch lyÏí v cel-

kové hodnotû nejménû 10 000 Kã.

Jedná se o dal‰í ze série krádeÏí

lyÏí pfiímo z lyÏáren v rekreaã-

ních stfiediscích, na které od za-

ãátku ledna policie upozorÀuje.

Pfiípady se i nadále zab˘vají po-

licisté pfiíslu‰n˘ch obvodních

oddûlení a kriminalisté.

Z aut mizely lyÏe,
platební karty a hotovost
V noci z 5. na 6. února se na par-

kovi‰ti pfied chatou v Malé

Morávce vloupal neznám˘ pa-

chatel do odstaveného Merce-

desu a odcizil pfiíruãní ta‰ku

s penûÏenkou, platební kartou

a doklady. Majitel vyãíslil celko-

vou ‰kodu na více jak 8 000 Kã.

Nájezdu lupuchtiv˘ch individuí

nebylo u‰etfieno ani vozidlo

Mazda 6 nûmeck˘ch turistÛ.

V noci z nedûle 6. na pondûlí 

7. února z nûj neznám˘ pachatel

pfied chatou v Malé Morávce od-

cizil tfii páry lyÏí, hole, lyÏafiskou

obuv, br˘le, carvingové lyÏe,

bûÏky, sjezdovky a bûÏecké boty.

Pfied restaurací se vloupal dále

do Mercedesu a polsk˘m lyÏa-

fiÛm odcizil carvingové lyÏe, bo-

ty a hole a dal‰í lyÏe s botami.

Celková ‰koda dosáhla více neÏ

110 000 Kã. K dal‰ímu deliktu

do‰lo na parkovi‰ti u hotelu

v Karlovû Studánce. Neznám˘

pachatel se tam v noci ze 6. na 

7. února vloupal do vozidla

BMW X3, nic neodcizil, ov‰em

majiteli z Ostravy zpÛsobil ‰kodu

za 8 000 Kã.

Syn napadl otce
V Bfiidliãné v pondûlí 7. února

krátce pfied jedenadvacátou ho-

dinou fyzicky napadl pûtaãtyfii-

cetilet˘ muÏ svého sedmdesáti-

letého otce poté, co se „posilnil“

vodkou a nûkolika pivy. Agre-

sivní syn byl zaji‰tûn policií a po

lékafiském vy‰etfiení a doporuãe-

ní pfievezen na protialkoholní zá-

chytku do Opavy. Bylo mu na-

mûfieno 2,56 promile alkoholu

v krvi. Vûc policie Obvodního

oddûlení v Bfiidliãné ‰etfií jako

pfiestupek proti obãanskému

souÏití.

Neoprávnûné v˘bûry
z platební karty

objasnûny
Policisté z OOP âR v Bfiidliãné

v tûchto dnech objasnili pfiípad

neoprávnûn˘ch v˘bûrÛ z plateb-

ní karty (informovali jsme o nûm
v RH 3/2005). Z trestného ãinu

neoprávnûného drÏení platební

karty je podezfielá osmadvaceti-

letá Ïena z Bfiidliãné, která od

svého druha vzala debetní kartu

a opakovanû na ni vybírala ãást-

ky, které v koneãném souãtu do-

sáhly v˘‰e témûfi 19 000 Kã.

Peníze pouÏila pro svou potfiebu.

Narazil do telefonního
rozvadûãe a z místa

nehody ujel
Na Tovární ulici v RyÏovi‰ti na-

razil v dobû mezi 1. a 8. únorem

neznám˘ fiidiã do úãastnického

rozvadûãe Telecomu, kter˘ po-

‰kodil. Firmû zpÛsobil ‰kodu za

13 000 Kã. Z místa nehody odjel

a vûc neoznámil.

Odvolání pátrání
po pohfie‰ované

Markétû Haisové
Policie âR odvolává pátrání ze

dne 27. ledna 2005 po Markétû

Haisové, narozené 29. 5. 1989,

bytem v Krnovû na Revoluãní uli-

ci 12. Jmenovaná byla 8. února

2005 vypátrána policisty OOP

Brno-Komárov. Celostátní pátrání

po dívce bylo téhoÏ dne odvoláno.

Vloupaãku do chaty
v Re‰ovû policie

objasnila téhoÏ dne
R˘mafiov‰tí policisté fie‰ili tfii

vloupání do chat v Re‰ovû, kte-

rá se stala ve dnech 9. a 10. úno-

ra. Je‰tû téhoÏ dne (10. 2.) byl

dopaden místní jednapadesátile-

t˘ muÏ, kter˘ byl obvinûn

z trestn˘ch ãinÛ krádeÏe a poru-

‰ování domovní svobody.

Zjistilo se, Ïe násilnû vnikl do

chaty v Re‰ovû a odcizil potra-

viny a alkohol. Do druhé chaty

se mu nepodafiilo dostat a z tfie-

tího objektu nic neodnesl.

Celková ‰koda nepfiesáhla tfii ti-

síce korun. Vzhledem k opilosti

byl muÏ pfievezen nejdfiíve na

protialkoholní záchytnou stani-

ci v Opavû, následnû byl po za-

hájení trestního stíhání na zá-

kladû rozhodnutí soudu vzat do

vazby.

Ze sklepa odcizil
nápoje a zavafieniny

Do sklepní kóje na námûstí Míru

v R˘mafiovû se vloupal v dobû

od 10. do 12. února neznám˘ pa-

chatel a majiteli odcizil jedenáct

plechovek zavafien˘ch broskví,

dva litry slivovice, sedmiãku bí-

lého vína, ‰est lahví zavafien˘ch

okurek, keãup, deset krabic dÏu-

su a nepohrdl ani dvûma litrov˘-

mi krabicemi mléka. ·koda pfie-

sáhla v˘‰i 1 500 Kã.

PÛjãil si na koupi bytu,
a peníze nevrátil

V úter˘ 15. února zahájil poli-

cejní komisafi v Bruntále trest-

ní stíhání ãtyfiicetiletého muÏe

z R˘mafiova pro trestn˘ ãin

podvodu. Skutku se mûl dle

obvinûní dopustit v fiíjnu 2002,

kdyÏ manÏele z Janovic poÏá-

dal o finanãní pÛjãku ve v˘‰i

80 000 Kã na zakoupení bytu

v R˘mafiovû. Peníze si pÛjãil

19. fiíjna 2002 s tím, Ïe je do tfií

mûsícÛ vrátí. Pfies nûkolikerá

osobní a telefonická upozornû-

ní svému závazku nedostál, ne-

zvedal telefon a vûfiitelÛm se

vyh˘bal. Podle ‰etfiení byt za

uvedené peníze vÛbec nekou-

pil. Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Îádost o pomoc pfii pátrání
po osobû - celostátní pátrání

Policie pátrá po Jaroslavu ·upãíkovi, nar. 31. 3. 1975, by-
tem R˘mafiov - Janovice, ulice Opavská 130.
Popis hledané osoby: stáfií 29 let, ‰tíhlé aÏ hubené postavy,

v˘‰ka okolo 175 cm, modré oãi, krátce stfiiÏené hnûdé vlasy,

naposledy mûl v levém uchu náu‰nici ve tvaru krouÏku.

Na jmenovaného muÏe byl Okresním soudem v Bruntále vydán

pfiíkaz k zatãení

a hledan˘ se v mís-

tû svého trvalého

pobytu nezdrÏuje

a jeho souãasn˘ po-

byt není znám.

Jakékoliv informa-

ce k pohybu nebo

místu moÏného sou-

ãasného pobytu hle-

daného muÏe pfii-

jme kter˘koliv poli-

cejní útvar nebo po-

licista. Poznatky je

moÏno telefonicky

podat na tel. ãísle

974 731 336 nebo

sdûlit na linku 158.



10

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2005

Z okolních obcí

Starove‰tí oslavili masopust
Rok co rok se na pfiechodu mezi

zimním a jarním obdobím kona-

jí v rÛzn˘ch koutech na‰í zemû

masopustní veselice, spojené

s prÛvody lidí maskovan˘ch za

zvífiata i historické postavy.

Netfieba pfiipomínat, Ïe se tyto

slavnosti udrÏují ãastûji na ves-

nicích. V‰ude v‰ak mají spoleã-

né rysy. „Ve velk˘ch mûstech li-
dé oãekávají, Ïe zábava pfiijde za
nimi a postará se o jejich rozpt˘-
lení, vezmûme napfiíklad koncer-
ty, divadelní pfiedstavení, vystou-
pení znám˘ch umûlcÛ a tak dále.
Na vesnici je zábava vûcí pospo-
litosti. SdruÏuje lidi a oni sami
jsou pfiitom její tvÛrci, organizá-
tofii i aktéfii,“ sdûlil nám s nad‰e-

ním sobû vlastním starosta obce

Stará Ves Pavel Hejsek. Je to

právû on, kdo se snaÏí nejen udr-

Ïet, ale pfiedev‰ím rozvíjet lido-

vé tradice v této obci. 

VzpomeÀme jen na tradiãní pá-

lení ãarodûjnic, stavûní máje

a leto‰ní v pofiadí jiÏ druhé ma-

sopustní veselí s pravou vesnic-

kou zabíjaãkou.

Masopust je pÛvodnû pohanská

slavnost zasvûcená bÛÏkovi vína

a nestfiídmosti Bakchovi nebo

Liberovi. Tyto slavnosti nazvané

bakchanálie nebo také liberálie

osvobozovaly od starostí v‰ední-

ho Ïivota hlavnû sv˘m obsahem,

coÏ bylo hodování, obÏerství, 

opilství a v‰echny moÏné zpÛso-

by nestoudnosti a svévole. Mûly

pÛvod v Egyptû, odkud se pfiene-

sly do Théb v ¤ecku, kde se vel-

mi rychle roz‰ífiily po celé zemi.

Bûhem krátké doby pfiekroãily

Jaderské mofie a pfii‰ly do ¤íma

a odtud postupnû do témûfi v‰ech

koutÛ Evropy. Masopust byl a je

jak˘msi klínem mezi váÏn˘m

ãasem Vánoc a váÏn˘m obdobím

pfiedvelikonoãním. Má svá prá-

va, své veselí. Masopust se slavil

jako doba uvolnûní. Nebyly Ïád-

né pfiedpisy, Ïádné újmy, zpyto-

vání svûdomí, Ïádné posty.

Naopak ze spíÏí zmizelo hodnû

masa, hodnû pití. Lidé se mnoh-

dy zadluÏovali, aby si mohli uÏít.

V tuto dobu se odehrávalo hodnû

akcí - svatby (nejvíce o maso-

pustní sobotû), zabijaãky, taneã-

ní zábavy. KaÏdou nedûli se ko-

nala nûjaká taneãní zábava nebo

bál. Svatby trvaly tfieba cel˘ t˘-

den. A na závûr potom pfii‰la ta

nejslavnostnûj‰í zábava, konec

masopustu s prÛvody a obchÛz-

kami a neodmyslitelné pohfibívá-

ní basy.

Nejinak tomu bylo ve Staré Vsi.

Koledníci se shromáÏdili na ná-

vsi v sobotu 12. února v pÛl de-

váté ráno a poãkali si na „staro-

vesk˘ dostavník“ (vleãka s dfie-

vûn˘mi lavicemi taÏená trakto-

rem), kter˘ je postupnû odvezl

na vzdálen˘ konec obce. Odtud

vyrazil prÛvod koledníkÛ od

chalupy k chalupû, vpfiedu krá-

ãeli statní ofii táhnoucí dfievûné

sanû, na kter˘ch byla rakev s ne-

boÏkou basou. Dfiív neÏ prÛvod

vyrazil na koledu, zapûla ne-

jmen‰í drobotina z Matefiské

‰koly v Janovicích pod vedením

paní uãitelky Ivy Valové rozpus-

tilé masopustní „chóry“ a jiné zi-

mu oslavující písnû. Chasníci

koledovali tu nûco pro „zahfiátí“,

tu nûco dobrého k snûdku, dût-

ská chasa pak nûjakého toho ml-

su na zub. Vhod jim pfii‰ly ko-

láãky, preclíãky, cukrátka a jiné

sladkominy. Cikánky a ãarodûj-

nice loudily po nûjakém „gro‰íã-

ku“ do sv˘ch vûãnû dûrav˘ch to-

ren. Mezitím co se prÛvod potu-

loval starovesk˘mi uliãkami

a zastavoval témûfi u kaÏdého

stavení, místní fiezník mûl jiÏ od

ranního kuropûní plno práce

s pfiípravou chutného prasátka.

A tak neÏ masopustní prÛvod do-

razil do svého cíle, a to bylo bra-

tru dlouho po poledni, z místní-

ho kina se jiÏ linula mámivá vÛ-

nû pûknû tlusÈouãk˘ch jitrniãek,

ovárku a dobfie provafieného ma-

síãka. Po tak dlouhé pouti dûdi-

nou fiádná a chutná krmû pfii‰la

kaÏdému vhod.

A nastalo louãení s „basénkou“.

Rychtáfi pfiedal „právo“ starostovi

obce a ten se ujal smuteãní fieãi.

Nabádal místní poddané, aby se

v sále chovali, jak se patfií, a ob-

ãas je vyzval ke smuteãnímu lka-

ní. Na závûr v‰ichni zapûli smu-

teãní píseÀ. „Moji milí, dûkuji
vám v‰em za to, Ïe jste se zodpo-
vûdnû zúãastnili dne‰ního koledo-
vání, a teì si dejte do nosu, jezte
a tancujte a pamatujte, Ïe za rok
se znovu sejdeme,“ prohlásil sta-

rosta obce Stará Ves Pavel

Hejsek. A chasa si skoãila dokola

pfii pravé vesnické „kutálce“.

O masopustních radovánkách se

u nás dochovaly písemné zprávy

jiÏ ze 13. století. Na‰i pfiedkové

si na bujaré masopustní veselí

velmi potrpûli, coÏ bylo mnohdy

církvi trnem v oku. Tehdy ov‰em

b˘val masopust ponûkud hluã-

nûj‰í a rozpustilej‰í neÏli dnes.

KaÏd˘ se snaÏil si uÏít masopust-

ních kratochvílí, jak nejlépe 

umûl. Veselil se bohat˘ i chud˘,

pán i slouha, mistr i tovary‰.

KaÏd˘ jedl masopustní ‰i‰ky

a koblíÏky, vesele popíjel, zpíval

a tanãil pfii hudbû pi‰tcÛ a hudcÛ.

VÏdyÈ i ãe‰tí králové v tu dobu

strojili nákladné masopustní

kvasy, na kter˘ch hodovali se

v‰emi pozvan˘mi.

âas masopustu trval od Tfií králÛ

do Popeleãní stfiedy, jeÏ je pohyb-

liv˘m svátkem. Datum masopus-

tu je závislé na datu Velikonoc,

a proto mÛÏe masopustní nedûle

(v na‰em pfiípadû sobota) pfiipad-

nout na jak˘koliv den v ãasovém

rozmezí od 1. února do 7. bfiezna.

AÈ tedy Ïije starovesk˘ masopust

2006!  JiKo
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Pfiipomínáme si ...

Solidarita s tibetsk˘m lidem
Ve ãtvrtek 10. bfiezna si cel˘ svût pfiipomene

krvavé potlaãení pokojného tibetského národ-

ního povstání v roce 1959, kdy ãín‰tí komu-

nisté zcela zniãili lékafiskou fakultu âagpori,

znaãnû po‰kodili i Potálu a DÏókhang. Nikdo

neví, kolik lidí bylo pfii tomto útoku zabito,

ale v dokumentu lidové osvobozenecké armá-

dy, jehoÏ se v 60. letech zmocnili tibet‰tí bo-

jovníci za svobodu, je uvedeno, Ïe v období

od bfiezna 1959 do záfií 1960 bylo zaznamená-

no 87 000 úmrtí v souvislosti s vojenskou ak-

cí (tento poãet nezahrnuje ty, ktefií spáchali se-

bevraÏdu nebo zemfieli v dÛsledku muãení ãi

hladem).

KaÏd˘ rok se tedy 10. bfiezna rozbíhá akce

Vlajka pro Tibet a doprovodné programy Dny

Tibetu. V roce 1996 se k této akci pfiipojila

první ãtyfii mûsta v âR a vloni tuto akci pod-

pofiilo 239 radnic z celé âeské republiky. Od

roku 2003 vyvû‰uje pravidelnû vlajku v r˘ma-

fiovském regionu také mûsto Bfiidliãná. Mûsto

R˘mafiov se této akce zúãastnilo jen jednou,

a to v roce 1999.

Tibet je od roku 1950 pod okupací âínské li-

dové republiky, v roce 1959, tûsnû pfied oním

masakrem, uprchl nejvy‰‰í duchovní i svûtsk˘

vÛdce Jeho svatost dalajláma spolu s nejvy‰‰í-

mi vládními úfiedníky do indického exilu, kde

vytvofiili tibetskou exilovou vládu (která pro-

‰la za tu dobu rozsáhlou demokratizací). Pár

dní po pfiíchodu do exilu do‰lo k hromadn˘m

útûkÛm TibeÈanÛ - dnes jejich poãet dosahuje

kolem 120 000!

Dalajláma dostal za své ryze mírové snahy

o vyfie‰ení „tibetské otázky“ a nejen té a za

snahu o vzájemné sblíÏení a porozumûní me-

zi náboÏenstvími mimo mnoha a mnoha dal-

‰ích ocenûní v roce 1989 i Nobelovou cenu za

mír. Je skoro neuvûfiitelné, Ïe dalajláma i po

padesáti letech exilu nepfiestal vûfiit v mírové

fie‰ení. NepoÏaduje po komunistech samostat-

nost, ale skuteãnou autonomii v rámci âíny.

A je to právû on, kter˘ mÛÏe pfiesvûdãit tibet-

sk˘ lid, aby ji pfiijal (ne v‰ichni TibeÈané se

spokojují se snahou o „pouhou“ autonomii).

Vyvû‰ení tibetské vlajky pfiedstavuje symbo-

lickou podporu malému národu, kter˘ byl 

okupován sv˘m obrovsk˘m ãínsk˘m souse-

dem a kde pfii‰li díky komunistické zvÛli o Ïi-

vot desetitisíce lidí. Vyvû‰ení vlajky je sice

málo, av‰ak i z toho, Ïe zástupci ãínského vel-

vyslanectví se snaÏí radnice mûst od vyvû‰ení

tibetské vlajky odradit, je zfiejmé, Ïe to v˘-

znam má. Dokud se totiÏ bude pfiipomínat

tímto zpÛsobem násilnû pfietrÏená existence

samostatného státu, tak je nadûje na jeho opû-

tovnou samostatnost a pozitivní v˘znam má

i povûdomost obãanÛ Tibetu o mezinárodní

podpofie, i kdyÏ dûlat si iluze o tom, Ïe se to

TibeÈané vÛbec dozvûdí, asi nelze.

Zejména od pfiedstavitelÛ radnic v na‰em stá-

tû, kter˘ obdobn˘m zpÛsobem pfii‰el v historii

pomûrnû nedávné o svou samostatnost taktéÏ

zásluhou sv˘ch velk˘ch sousedÛ západních

a v˘chodních, by obãan mohl oãekávat, Ïe ne-

blahá zku‰enost je povede k solidárnímu ges-

tu. Nikoliv. Prostû zapomnûli, stejnû jako pra-

videlnû zapomínají pfiedstavitelé velk˘ch stá-

tÛ se tohoto tématu pfii sv˘ch náv‰tûvách âíny

dotknout, protoÏe âína je velk˘ a perspektiv-

ní trh a kazit si s ní obchod kvÛli okupaci nû-

jakého malého národa nebudou. Na demon-

straci toho, Ïe jsou nekompromisnû pro dodr-

Ïování lidsk˘ch práv, si najdou nûjak˘ mal˘,

vojensky nepfiíli‰ zdatn˘ stát na jihu Evropy

nebo náboÏenské fanatiky v Afghánistánu.

Tibet je od roku 1950 okupován âínou a jeho

hlavní problémy dnes jsou:

• hrubé poru‰ování lidsk˘ch práv;

• devastace Ïivotního prostfiedí zpÛsobovaná

odlesÀováním, tûÏbou a lovem divoké zvûfie;

• masová ãínská imigrace, která hrozí pfiemû-

nit tibetskou populaci v nev˘znamnou men-

‰inu;

• kultura na pokraji zániku;

• vyuÏívání tibetského území pro skládky ja-

derného a toxického odpadu a jako jaderné

stfielnice.

V Tibetu Ïije celkem 6 milionÛ TibeÈanÛ,

z nich 2 miliony v TAO a zbytek v tibetsk˘ch

oblastech mimo TAO. PfiibliÏnû 130 000

TibeÈanÛ Ïije v exilu, z toho v Indii 100 000,

v Nepálu 20 000, v Bhútánu 1500, ve

·v˘carsku 2000, v ostatních evropsk˘ch ze-

mích 500, v Austrálii a na Novém Zélandû

200, v USA 4000, v Kanadû 600. Hlavou exi-

lového „státního“ zfiízení je Jeho svatost da-

lajláma, nejvy‰‰ím legislativním orgánem je

‰estaãtyfiicetiãlenné ShromáÏdûní tibetsk˘ch

lidov˘ch zástupcÛ a v˘konnou moc pfiedsta-

vuje vládní kabinet - ka‰ag. Zahraniãní za-

stoupení má exilová vláda v Novém Dillí,

Káthmándú, New Yorku, Lond˘nû, PafiíÏi,

Îenevû, Budape‰ti, Moskvû, Canbefie, Tokyu,

Pretorii a v Taipei. JiKo (zdroj internet)

Causa Muzeum
Tak jsem jednoho dne opût pfiijel

do R˘mafiova. R˘mafiov je mûs-

to, ve kterém jsem pfii‰el na svût,

ãili ho mÛÏu naz˘vat rodn˘m,

a z tohoto vypl˘vá, Ïe mám k nû-

mu stále siln˘ vztah. Proto mi

není jedno, kam a jak smûfiuje

toto podhorské mûsteãko, a do-

stáváme se zpût k onomu sdûle-

ní, Ïe po nûjakém ãase jsem opût

nav‰tívil své rodné mûsto a jako

obvykle se chtûl jít v sobotu od-

poledne podívat do mûstského

muzea.

Ale ejhle, jaké to bylo pfiekvape-

ní, kdyÏ vÏdy dokofián otevfiené

dvefie byly zavfieny na nûkolik

pevn˘ch západÛ. VÏívám se zpût

do pocitÛ ãlovûka, jenÏ pfiijíÏdí

z více civilizovan˘ch a kultur-

ních krajÛ, kde je bûÏné, Ïe mu-

zea a galerie jsou o víkendov˘ch

odpoledních otevfiena, a fiíkám si

- je toto mûsto snad ménû civili-

zované ãi ménû kulturní? A pro-

toÏe jej dÛvûrnû znám, tak vím,

Ïe ne. Ale ãlovûk, jenÏ je

v R˘mafiovû náhodou, si zákoni-

tû musí myslet úpln˘ opak a mo-

hu vás ujistit, Ïe dojmy, které si

odnese s sebou a pfiedá je dále,

nebudou vyvolány nákupem

v nûjakém unifikovaném chrámu

konzumu, jak by se mohlo zdát,

ale tím, Ïe toto mûsto uzavírá

svoji historickou pamûÈ pfied sv˘-

mi víkendov˘mi náv‰tûvníky.

A pfiitom tento kraj nebyl vÏdy

tak zdevastovan˘ a beznadûjn˘,

jako je nyní po desetiletích bol‰e-

vické vlády. VÏdyÈ mûstské mu-

zeum je klíã k tomu, jak b˘t na

své mûsto a jeho boufilivou histo-

rii taky v nûãem hrd˘. VÏdyÈ

v galerii r˘mafiovského muzea

vystavují skuteãnû svûtovû zná-

mé osobnosti, jako je pan

Jindfiich ·treit, nebo uznávaní 

umûlci z celé âeské republiky.

VÏdyÈ mûstské muzeum a inicia-

tivy v nûm probíhající jsou témûfi

jediná moÏnost, jak se doãíst

o R˘mafiovu v celostátních médi-

ích také koneãnû o nûãem pozi-

tivním a nejenom v souvislosti

s brutálními vraÏdami pro nûko-

lik korun, mírou nezamûstnanos-

ti, v‰udypfiítomnou chudobou ãi

povûtrnostními katastrofami.

Doufám, Ïe tento, jak pfiedpoklá-

dám, doãasn˘ krok bude nynûj-

‰ím managementem muzea vy-

hodnocen jako ‰lápnutí vedle,

a pevnû vûfiím, Ïe to probÛh snad

není první pokusn˘ balónek

v tom smyslu, Ïe by snad „nû-

kdo“ uvaÏoval o jeho jiném vyu-

Ïití. Tfieba - nedej boÏe - o jeho

pfiemûnû na trÏnici, kde se prodá-

vají produkty ãínsk˘ch komunis-

tick˘ch koncentraãních táborÛ.  

Miroslav Václavek, ·umperk
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zajímavosti z Bfiidliãné
Stolní tenis Turnaj v mariá‰i

Na základû rozumné dohody mezi veterány stolního tenisu v Bfiidliãné

a vedením zdej‰í základní ‰koly vznikl nov˘ krouÏek stolního tenisu. Dle

této vzájemné dohody jim dalo vedení ‰koly k dispozici malou tûlocviã-

nu v suterénu budovy staré ‰koly a nûkolik zku‰en˘ch a pro stolní tenis

zapálen˘ch hráãÛ v ãele s Mirkem Glacnerem, Pavlem Vládkem st.,

Mirkem Kala‰em, Daliborem E‰íkem a Pavlem Vládkem ml. se rozhod-

lo vûnovat zájemcÛm o stolní tenis. Pozvali si je, aby ukázali, co umí,

a z nich pak vybrali osm nejlep‰ích chlapcÛ a dûvãat ze ‰est˘ch aÏ devá-

t˘ch tfiíd. Zatím pilnû trénují dvakrát t˘dnû pod bedliv˘m dozorem vete-

ránÛ a viditelnû se jim dafií odstraÀovat nesprávné návyky v technice hry.

V‰ichni mají velkou chuÈ nûco v budoucnu dokázat a jejich snem je, Ïe

je‰tû v leto‰ním roce budou ti nejlep‰í úspû‰nû reprezentovat svoji ‰kolu.

Vítání obãánkÛ

KuÏelkáfii
Nûkolik informací z oddílu kuÏelek. V utkání

severomoravské divize, kde bojuje první muÏ-

stvo o pfiední umístûní, se v 18. kole na‰im hrá-

ãÛm na domácí kuÏelnû nedafiilo a prohráli o 87

kolkÛ s hráãi ze Sokola Chvalíkovice. Hosté se

hned ze zaãátku dostali dvûma tûsn˘mi v˘hrami

do vedení, domácí pak vyrovnali, ale zb˘vají-

cím dvûma hráãÛm se závûr nezdafiil. Nejlep‰í

z domácích byl Jarda Dosedûl se 417 kolky.

I pfies poráÏku zÛstávají na tfietím místû. V dal-

‰ím kole zajíÏdûjí k silnému soupefii do Oder.

Na‰e druhé muÏstvo se utkalo v Olomouci

s tamním HKK „C“ a podafiilo se mu zvítûzit

s vysok˘m rozdílem. Nejvíce se dafiilo Z. Fiu-

rymu s 415 kolky a i dal‰í tfii hráãi se dostali nad

400 kolkÛ, z domácích se to podafiilo pouze jed-

nomu, coÏ byla pfiíãina skvûlého vítûzství hráãÛ

z Bfiidliãné.

Blahopfiání
Na závûr bychom chtûli upfiímnû poblahopfiát panu PhDr. ZdeÀku

Vrbíkovi, kter˘ se 8. února doÏil v plné svûÏesti kulat˘ch devadesátin.

S pfiáním hodnû zdraví do dal‰ích let, s dárkem a kytiãkou jej pfii‰li

nav‰tívit ãlenové SPOZ, ktefií spolu s oslavencem zavzpomínali na tûÏ-

ké zaãátky i veselé záÏitky dlouholetého pana lékárníka v Bfiidliãné.

·koda Ïe mu nelze ubrat roky, jistû by nám za stávající patové situace

stran místní zavfiené lékárny vytrhl trn z paty. Daniel Mach

První vítání obãánkÛ v tomto roce se uskuteãnilo v sobotu 12. února

na MûÚ v Bfiidliãné. Sníh a vítr zfiejmû zapfiíãinily, Ïe z pozvan˘ch

devíti miminek se spolu s rodiãi dostavilo pouze pût, a to: Adélka

Adámková, Daniel Wallin, Dominik Palán, Matyá‰ Prchlík a Michal

Grichwaldsk˘. Pro úplnost, kdo se narodil, ale vítání se nezúãastnil:

Adélka Nováková, Aniãka Dosedûlová z Vajglova, Simona

Ondrejková a Tadeá‰ Bandry. Ani to v‰ak nezabránilo, aby slavnost-

ní obfiad probûhl v pûkné, témûfi rodinné atmosféfie, k ãemuÏ pfiispûl

poãetn˘ rodinn˘ doprovod nûkter˘ch miminek, takÏe obfiadní síÀ ne-

zela prázdnotou. K této pohodû pfiispûly sv˘m vystoupením i dûti

z místní základní ‰koly. Na závûr se rodiãe zapsali do pamûtní knihy

a obdrÏeli malou upomínku na tento slavnostní akt.

Mladí náv‰tûvníci vinárny a herny „S-klub“ se rozhodli zpestfiit svoje

sezení a rozhodli se pro to nûco udûlat. Dostali nápad uspofiádat turnaj

v kartách a tak vznikl první roãník „Holba turnaje“ v mariá‰i, kter˘ se

uskuteãnil 13. února ve zmínûném klubu. I pfies nevelkou publicitu

pfii‰lo nebo pfiijelo kolem dvaceti zájemcÛ o tuto hru, jak z Bfiidliãné,

tak z Velké ·táhle, a dokonce i z R˘mafiova. Samotné hry se zúãastni-

lo tfiináct hráãÛ, ktefií bojovali ve ãtyfiech kolech, a z nûkolikahodino-

vého maratónu vy‰el vítûznû Daniel Valcháfi z R˘mafiova. Na druhém

místû skonãil D. E‰ík a tfietí byl Z. Fiury. Na závûr byly tfiem nejlep-

‰ím pfiedány ceny v podobû dárkov˘ch balíãkÛ. Podûkování za orga-

nizaci a pfiíjemné prostfiedí patfií Radku Glacnerovi a Rí‰ovi

DoleÏalovi, ktefií slíbili, Ïe nezÛstane jen u tohoto prvního roãníku.
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Sláva je jako zboÏí na trÏi‰ti: kdyÏ se zdrÏíte déle, ceny

ãasto poklesnou. Francis Bacon
Známá i neznámá v˘roãí

24. 2. 1925 zemfi. v Brnû Alois Mr‰tík, prozaik a dramatik 
(nar. 14. 10. 1861) - 80. v˘roãí úmrtí

27. 2. 1930 v praÏském kinû Alfa se konala premiéra prvního ães-
kého zvukového filmu Tonka ·ibenice

29. 2. 1920 Národní shromáÏdûní schválilo první ústavu ãeskoslo-
venského státu, Praha se stala hlavním mûstem repu-
bliky, sídlem prezidenta a ústfiedních orgánÛ; byl pfiijat 
jazykov˘ zákon, kter˘ oznaãil „ãeskoslovensk˘ jazyk“
za oficiální

1. 3. 1810 nar. Fréderic Chopin, polsk˘ hudební skladatel a kla-
vírista (zemfi. 17. 10. 1849) - 195. v˘roãí narození

2. 3. 1930 zemfi. Alois Jirásek, prozaik, dramatik a básník 
(nar. 23. 8. 1851) - 75. v˘roãí úmrtí

2. 3. 1970 zemfi. Jaroslav Augusta, malífi (nar. 4. 9. 1878) 
- 35. v˘roãí úmrtí

3. 3. Den boje spisovatelÛ za mír, vyhlá‰en
Mezinárodním sdruÏením PEN klubu v roce 1984

5. 3. 1905 nar. Josef Kotík, skladatel a houslista - 100. v˘roãí nar.
5. 3. 1945 nar. Pavla Jazairiová, novináfika a spisovatelka 

- 60. v˘roãí narození
6. 3. 1475 nar. Michelangelo Buonarotti, italsk˘ sochafi, malífi, 

architekt a básník (zemfi. 18. 2. 1564) - 530. v˘roãí nar.
6. 3. 1935 zemfi. Karel Hugo Hilar, vl. jm. K. H. Bakule, reÏisér, pub-

licista, básník a dramatik (nar. 5. 2. 1885) - 70. v˘r. úmrtí
7. 3. Památn˘ den âR - v˘roãí narození Tomá‰e Garri-

gua Masaryka v roce 1850, prvního prezidenta âSR 
(zemfi. 14. 9. 1937) - 155. v˘roãí narození

7. 3. 1875 nar. Maurice Ravel, francouzsk˘ skladatel (zemfi. 
28. 12. 1937) - 130 . v˘roãí narození

8. 3. V˘znamn˘ den âR - Mezinárodní den Ïen - v˘roãí
demonstrace newyorsk˘ch ‰vadlen v roce 1909, sla-
ví se od r. 1911

10. 3. Den solidarity s Tibetem, kter˘ je okupován âínou jiÏ 
od roku 1950. Pravidelnû se v âR konají akce v rámci 
bfieznov˘ch „DnÛ Tibetu“ u pfiíleÏitosti povstání 
TibeÈanÛ ve Lhase 10. bfiezna 1959, krutû a krvavû po-
tlaãeného ãínskou armádou.

10. 3. 1940 zemfi. Michail Bulgakov, rusk˘ prozaik a dramatik 
(nar. 14. 5. 1891) - 65. v˘roãí úmrtí

10. 3. 1945 nar. Ladislav ·taidl, hudební skladatel - 60. v˘roãí nar.
12. 3. V˘znamn˘ den âR - Vstup âR do NATO
12. 3. 1895 nar. Otakar Batliãka, cestovatel a spisovatel (zahynul 

13. 2. 1942 v Mauthausenu) - 110. v˘roãí narození
12. 3. 1915 nar. Jifií Mucha, prozaik, dramatik a pfiekladatel (zemfi. 

5. 4. 1991) - 90. v˘roãí narození

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - únor - bfiezen 2005

28. 2. 18.00 SVâ Talianka - koncert

2. 3. 13.30 SVâ Entent˘ny - 4. kolo

4. 3. 11.00 SVâ Keramická dílna Zv·

5. 3. 20.00 SVâ Velk˘ ples SVâ

9. 3. 11.00 SVâ Keramická dílna Zv·

9. 3. 13.00 SVâ Entent˘ny - finále

14. 3. 16.15 SVâ Velikonoãní turnaj ve stolním te-

nisu Ïáci + dorost

14. 3. 13.00 SVâ Vafiení v klubu

15. 3. 9.15 kino Krakono‰Ûv klobouk - divadelní 

agentura Praha

10.45 M· + 1. - 5. r. Z·

19. 3. SVâ Ples sportovcÛ

21. 3. 11.00 kino NeboÏtíci pfiejí lásce - divadlo 

·umperk S· + SOU

21. 3. 18.00 SVâ Talianka - koncert

24. 3. 9.00 - 12.00 SVâ Velikonoãní dílna - malování kra-

slic, pletení z proutí

25. 3. 9.00 - 12.00 SVâ Velikonoãní dílna - vizovické pe-

ãivo, velikonoãní ozdoby

26. 3. 8.30 SVâ Velká cena R˘mafiova ve stolním 

tenise

30. 3. 18.00 SVâ Setkání pedagogick˘ch pracovníkÛ

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Tereza Obluková ................................................... R˘mafiov

Barbora JankÛ ....................................................... R˘mafiov

Klára Slováková .................................................... Stará Ves

Roman Pfiikryl ....................................................... Dolní Moravice

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
·arlota Bubelová - R˘mafiov .................................................. 80 let

Anna Pytlíãková - R˘mafiov ................................................... 81 let

Marie Ulrychová - R˘mafiov ................................................... 84 let

Zdenka Zobalová - R˘mafiov .................................................. 85 let

Rozlouãili jsme se
Josef Bocián - R˘mafiov ........................................................... 1915

Marie Ociepková - Stará Ves ................................................... 1919

Jifií Lustig - R˘mafiov ............................................................... 1927

Matrika MûÚ R˘mafiov

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - únor a bfiezen
Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 18.30 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

POZOR ZMùNA!!!
KaÏd˘ pátek je plavání pro vefiejnost do 18.30 hodin

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘),
teplota vzduchu 29°C

Pranostiky na mûsíc bfiezen
• Bfiezen - za kamna vlezem.

• Panská láska, Ïenská chuÈ a bfieznové poãasí nejsou stálé.

• KdyÏ vûtrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.

• V zelené-li roucho bfiezen se obleãe, neúrodu za sebou pfiivleãe.

• Na svatého Bedfiicha slunko teplem zad˘chá (6. 3.).

• Osvatém Tomá‰i sníh bfiedne na ka‰i (7. 3.).

• Bfieznové slunce má krátké ruce.

• Zima, kterou bfiezen nese, dlouho s námi je‰tû tfiese.

• Na svatého ¤ehofie lín˘ sedlák, kter˘ neofie (12. 3.).

• Studen˘ marec, mokr˘ máj - bude humno jako ráj.

• JestliÏe bfiezen koÏich stáhl, duben rád by po nûm sáhl.

• V bfieznu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

• V bfieznu prach - jist˘ hrách.

• Bfiezen bez vody - duben bez trávy.

• Hfimí-li v bfieznu, snûÏí v máji.

• Kolik mlh v bfieznu k nebi stoupá, tolik bude mrazÛ po Velikono-

cích.

• V bfieznu s˘kora volá: Rozsívej! Rozsívej!
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PÛjãovní doba knihovny
Po - 9.00 - 17.00 hodin     Út - 9.00 - 17.00 hodin
St - zavfieno                     ât - 9.00 - 17.00 hodin
Pá - 9.00 - 17.00 hodin     So - 8.00 - 11.00 hodin

Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

„Do knihovny na internet - po internetu do knihovny“
8. roãník Bfiezen - mûsíc internetu BMI

Bfiezen bude v roce 2005 v âeské republice opût mûsícem internetu.

Mûstská knihovna R˘mafiov se zapojila do celostátnû vyhlá‰ené akce

BMI touto zajímavou a lákavou nabídkou:

Po cel˘ mûsíc internet pro registrované ãtenáfie ZDARMA

„Neboj se a zaãni“ - kaÏdou bfieznovou stfiedu od 9 - 10 hodin bude

internet slouÏit tûm, kdo hledají odvahu zaãít a potfiebují k tomu zá-

kladní instruktáÏ - zdarma

„Svût poãítaãÛ a internetu“ - v˘stavka knih s danou problematikou

Poslední noc Ernesta Hemingwaye - divadlo jednoho herce 

17. 3. 2005 v 17.00 hod. v ZU·

Mûstské muzeum ve spolupráci s knihovnou pfiipravuje na úter˘ 1. bfiez-

na od 17 hod. v pofiadí jiÏ tfietí besedu v tomto roce pod názvem ¤ád
nûmeck˘ch rytífiÛ - m˘ty a pravda; pfiedná‰et bude Mgr. Jifií Karel.

„Îádn˘ ãlovûk není ostrov sám pro sebe.“

Mûstská knihovna R˘mafiov vás zve
na pfiedstavení divadla jednoho herce

Úãinkuje: Franti‰ek ·tûpán, ãlen ãinohry Slezského divadla
v Opavû

ReÏie: Jaromír Vopálka
Kdy: ve ãtvrtek 17. 3. 2005 v 17 hodin
Kde: v sále ZU· R˘mafiov

Na celém svûtû jsou ãtenáfii, kter˘m uãarovala prostota

Hemingwayova stylu, hloubka jeho emocí, nefrázovitá, vá‰nivá

láska k pravdû a neefektní humanismus.

A právû ke klíãov˘m Ïivotním otázkám, jako jsou odvûká pola-

rita Ïivota a smrti, láska a stateãnost, osamûl˘ boj ãlovûka s ná-

silnostmi okolního svûta i vlastními slabostmi, strachem, stále

nové objevování pfiírody a lidského nitra, velkolepost Ïití - k to-

mu se vrací Hemingway ve sv˘ch posledních úvahách.

60 let Amatérského divadelního spolku Mahen R˘mafiov
Pozvánka na vernisáÏ v˘stavy

VáÏení ãtenáfii,
v tûchto dnech oslavuje Amatér-

sk˘ divadelní soubor Mahen

R˘mafiov ‰edesát let svého zalo-

Ïení. Mahen je v na‰em mûstû

vÛbec nejstar‰ím spolkem, kter˘

byl zaloÏen po osvobození v roce

1945. A právû v té dobû, v ãer-

venci 1945, vzniklo v R˘mafiovû

malé divadlo. Do na‰eho mûsta

pfiicházeli rÛzní lidé z celé repub-

liky osídlovat pohraniãí. Pfii‰el

i Ing. Zdenûk Dr‰Èák, JUDr. Jan

Najman a Karel Procházka. Tito

tfii ustanovili a utvofiili pfiípravn˘

v˘bor, kter˘ dal dohromady pár

nad‰encÛ, ktefií se podíleli na ob-

novení divadla v na‰em mûstû.

Zdenûk Dr‰Èák mûl reÏijní zku‰e-

nosti ze svého pÛvodního bydli‰-

tû, nastudoval s prvními ãesk˘mi

ochotníky v R˘mafiovû ãesky

hranou hru bratfií Mr‰tíkÛ pod

názvem Mary‰a. Hlavní roli si

zahrála paní Jifiina Dr‰Èáková.

V‰ichni, kdoÏ hráli nejen v této

hfie, ale i ti dal‰í, pomohli vytvo-

fiit v na‰em mûstû hezkou tradici.

A tak zaãalo divadlo v R˘ma-

fiovû.

U pfiíleÏitosti 60. v˘roãí divadla

Mahen jsme pro vás pfiichystali

ojedinûlou v˘stavu fotografií pod

názvem Historie a souãasnost

Amatérského divadelního spolku

Mahen 1945 - 2005.

Na fotografiích si pfiipomeneme

na‰e známé, pfiátele a spoluobãa-

ny obûtující svému koníãku

mnoho hodin poctivé práce, kte-

rá pfiiná‰ela mnohdy i tvrdá úska-

lí, ale na druhé stranû pocit vnitfi-

ního uspokojení, radosti a veselí.

Podafiilo se soustfiedit vût‰í ãást

divadelních her, které Mahen za

ta léta sehrál. Uvidíte desítky jiÏ

historick˘ch zábûrÛ z tfiiaosmde-

sáti her. BohuÏel z jednatfiiceti

her se fotografie nedochovaly.

Ale i tak je to veliká spousta zá-

bûrÛ, dokladujících obrovskou

snahu a poctivou divadelní práci

r˘mafiovsk˘ch ochotníkÛ, z nichÏ

mnohé v˘kony byly a jsou na

profesionální úrovni.

Srdeãnû vás zveme na tuto uni-

kátní v˘stavu, která se koná od

4. bfiezna do 10. dubna 2005

v Mûstském muzeu R˘mafiov. 

Hana VystrãilováNa‰i furianti (r. 1965) s hostujícím Jaroslavem Vojtou

Divadelní hra Psohlavci, divadlo v pfiírodû (r. 1956)
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AQUA CENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

PROVOZNÍ DOBA:

Po - Pá  14.00 - 21.00
So, Ne a svátky  10.00 - 21.00

MoÏnost zakoupení permanentek
Kontakt: 554 219 958

pátek 25. února 19.30

Exil
Road movie (Francie 2004)

Zano a Naima jsou AlÏífiané, ktefií v‰ak vyrostli jiÏ ve Francii.

Jednoho dne se spolu vydávají na cestu pfies Francii a ·panûlsko do

zemû „zaslíbené“, do AlÏíru. Film o hledání vlastních kofienÛ, pln˘

hudby, temperamentu a smyslnosti. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 26. února 19.30

Agenti nula nula
Akãní komedie (USA 2004)

Supertajná mise dvou uboh˘ch atrap Jamese Bonda - Willa a Bena 

aneb ZachraÀ se, kdo mÛÏe‰. ProtoÏe hon za ukradenou nukleární

zbraní právû zaãíná. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 5. bfiezna 17.00

Buena Vista Social Club
Hudební dokument (Nûmecko 1999)

Legendární hudební dokument Wima Wenderse zachycuje Ïivot ku-

bánsk˘ch muzikantÛ a sleduje jejich osudy od roku 1998 aÏ po jejich

triumfální úspûch v newyorské Carnegie Hall. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 5. bfiezna 19.30

Resident Evil: Apokalypsa
Akãní sci-fi horor (USA/VB/Nûmecko 2004)

Alice (Milla Jovovich) v 1. díle jen tak tak vyvázla z tajného centra

mamutí biochemické korporace, zaplnûné hladov˘mi zombiemi

a bleskurychl˘mi mutanty. Nyní se znovu ocitá na prahu zlého snu.

Zpusto‰ené Raccon City se zmûnilo v mûsto oÏivl˘ch mrtv˘ch.

Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 6. bfiezna 17.00

Pfiíbûh Ïraloka
Animovan˘ (USA 2004)

Oscar, malá upovídaná rybka, která pusu nezavfie, se snaÏí pronik-

nout do nejvy‰‰ích spoleãensk˘ch vrstev. Velk˘ bíl˘ Ïralok Lenny je

citliv˘ tvor, kter˘ tají své vegetariánství. Velká Oscarova leÏ z obou

náhle uãiní dobré pfiátele a hrdiny velkého dobrodruÏství pod hladi-

nou oceánu. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 12. bfiezna 17.00

âerná koãka, bíl˘ kocour
ãerná komedie (Nûmecko/Francie/Jugoslávie 1998)

V pofiadí ‰est˘ film Emira Kusturici diváky zavede na cikánskou

svatbu kdesi na Balkánû. Svatbu neobvyklou, boufilivou a podbarve-

nou divokou hudbou. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 12. bfiezna 18.30

Okrsek 49
Akãní (USA 2004)

Tento vzru‰ující snímek vypráví pfiíbûh baltimorského poÏárníka

Jacka Morrisona, kter˘ se z nezku‰eného nováãka stává ostfiílen˘m

bojovníkem s ohnûm. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 13. bfiezna 17.00

Polární expres
Animovan˘ (USA 2004)

Je ‰tûdr˘ veãer, venku plno snûhu, mal˘ chlapec leÏí ve své posteli,

ale nespí. Náhle pfied domem zastavuje vlak a chlapec do nûj nastou-

pí. Tak zaãíná kouzeln˘ vánoãní pfiíbûh o v˘letu do zemû Santa

Clause na severním pólu. MládeÏi pfiístupn˘

a Filmového klubu
! ! ! O d b fi e z n a j e p r o m í t á n í F i l m o v é h o k l u b u p fi e s u n u t o n a s o b o t u 1 7 . 0 0 ! ! !



Na‰e zámûrnû pfiedÏv˘kané ‰kol-

ské vûdomosti jsou jednoduché:

mû‰Èané a ‰lechta jsou záludní

a hamiÏní vykofiisÈovatelé - per-

manentnû trpící lid je moudr˘,

dobr˘ a je Vox dei, tj. Hlasem

BoÏím, protestanti (husité, kalvi-

nisté, zvlá‰tû novokfitûnci), pra-

voslavní a machometáni dobfií -

katolíci strÛjci v‰eho zla a jejich

knûÏí (se sporadick˘mi v˘jimka-

mi) zlosyni ve sluÏbách papeÏe

(antikrista). Za jedinou pravdu jiÏ

od ¤ekÛ obecnû povaÏujeme rãe-

ní Historia magistra vitae (histo-

rie uãitelka Ïivota), ale pozor,

Ïvavé jazyky historikÛ, odjakÏiva

pouãované tím, jak s dûjinn˘mi

fakty zacházejí politici (dne‰ní

nevyjímaje) ãi jak ochotnû po-

slouÏí ideologÛm vÛbec, nahra-

zují pfiede‰l˘ citát mnohdy pfiilé-

havûj‰ím Historia metrix (historie

dûvka). Ergo, pravda je mnohem

sloÏitûj‰í. JiÏ vynikající Ïurnalista

a velk˘ rebel Karel Havlíãek, kte-

r˘ pravil, Ïe „kníÏek hubitelé lítí

jsou plíseÀ, moli, jezoviti“, jaksi

pfiehlédl, Ïe nejedna ze star˘ch

ãesk˘ch knih zÛstala zachována

pfied roztrháním lidem kramáfi-

sk˘m na kornoutky s cukrdlaty ãi

jako papír na kva‰ené okurky ãi

horké bufity skryta v oddûlení

bibli prohibiti, tedy zakázan˘ch

knih, v ‰eru slavn˘ch biblioték

Tovary‰stva JeÏí‰ova a Ïe jezuité

byli krutû vyvraÏìováni poboÏ-

n˘mi katolick˘mi Portugalci

a ·panûly, kdyÏ se patres misio-

náfii snaÏili s úÏasnou odvahou

a pfiesvûdãením zabránit zotroão-

vání a ubíjení domorod˘ch

IndiánÛ. Konec koncÛ také velk˘

vlastenec Balbín a neménû pro-

slul˘ „modr˘ abbé“ Dobrovsk˘

byli ãleny Societas Jesu.

Ale k vûci; také knûÏí jsou a byli

jen lidé hfií‰ní a nedokonalí

a mnohdy se nijak moc neli‰ili od

ãlovûka své doby, ale díky vzdûlá-

ní mûl nejeden z nich pfied sv˘mi

souãasníky pûkn˘ náskok. Lid se

radoval nad kaÏdou lapenou,

zmuãenou a upálenou ãarodûjnicí,

zas bylo pfiece o jedno nebezpeãí

ménû a jaká to byla událost, ta po-

prava a ãtvrcení za Ïiva. Ba pada-

ly dokonce sázky, kolikát˘m se-

kem katova meãe Ïe padne hlava

odsouzencova, neboÈ nebylo je‰tû

sázkov˘ch kanceláfií, soutûÏí na

Novû ani Ïádané televizní dávky

thrillerové krve, vÏdyÈ jen pfii dra-

ní pefií si jeden mohl bez dechu

vyslechnout povídání o svatební

ko‰ili umrlcovû. Pravda, pokud se

kat pfii krvavém divadle nûkoli-

krát netrefil a Èal neboÏáka omy-

lem nûkolikrát do ramene, ozval

se „soucit“ lidu poboufieného jeho

neschopností. Ba dokonce pfii jed-

né praÏské exekuci se dav jal po

ãtvrtém marném pokusu oddûlit

hlavu od trupu lotra na kata stfiílet

z karabin a pistolí. Pacholci svého

Ïivitele, mistra ostrého meãe, za-

chránili ze spárÛ rozãilen˘ch di-

vákÛ vztekl˘ch na diletanta ãi 

opilce jen opûtovanou palbou ze

sv˘ch arkebúz. I jinak bylo právo

divné a jaké muselo b˘t zklamání

senzacechtivého publika, kdyÏ

mûli v Rokycanech vû‰et na ‰ibe-

nici zlodûje pansk˘ch ryb.

Rozsudek nebyl vykonán, „neb

‰ibenice byla ztrouchnivûlá a tûlo

by neunesla, popravãí byl star˘

a slab˘.“, a vysvûtlení praví dál,

Ïe „nemûl nikoho ku pomoci“,

protoÏe jeho mladá silná „Ïena od

nûj právû utekla k jinému (nejspí-

‰e mlad‰ímu a úspû‰nûj‰ímu) ka-

tovi“. Na rozdíl od prost˘ch lidí se

mezi knûÏími, i kdyÏ ani tam to

nebylo samozfiejmé - strach, po-

vûry udûlaly své i mezi duchoven-

stvem, na‰li vzácní lidé, ktefií se

dokázali proti ‰ílen˘m dÛsledkÛm

odporné povûry postavit a otevírat

oãi.

PakliÏe v‰ak chceme vyprávût

o vzácn˘ch lidech v klerikách ãi

bez nich, povûzme nejdfiíve, jak to

bylo s dûsupln˘mi povûrami, pro-

ti nimÏ ãasto bez úspûchu vystu-

povali. Tmu a skrytá zákoutí svû-

ta kfiehk˘ch lidí odnepamûti zalid-

Àovali ìáblové, démoni a zlá,

dobrá ãi indiferentní zjevení.

Vzdûlání v‰ak vÏdycky vedlo

k pochybnostem o nich a snaze

vysvûtlovat dfiíve nevysvûtlitelné,

av‰ak v pfiedlouh˘ch dobách vá-

lek a pohrom, jeÏ ohrozily samu

podstatu lidského bytí, nastoupila

jiná dÛleÏitá starost: pfieÏít. Získat

aspoÀ trochu jídla, zajistit rodinû

stfiechu nad hlavou, skr˘t se pfied

drancovateli, násilníky a vraÏdící

soldateskou za kaÏdou cenu, ne-

boÈ odpor byl marn˘, nevysvûtli-

telná úmrtí, stra‰livé epidemie,

copak tehdy s knihami ãi ‰kolami

- nebyl na nû ãas. A v˘sledek?

Bezbfiehá primitivita, závist, zlo-

ba, vulgarita, agresivita, bezo-

hlednost, zvlãilost, udavaãství,

neuvûfiitelná chudoba tûla i ducha,

podv˘Ïiva, úpadek mravÛ a v‰u-

dypfiítomn˘ strach z ãehokoli, jak

jsme upozornili v˘‰e. Odtud jiÏ

jen krÛãek k hledání pÛvodce ne-

‰tûstí - ìábla, kdyÏ se BÛh zdál

b˘t tak pfiíli‰ daleko, a ke snaze

pfiiãarovat si tro‰iãku dávno zapo-

menutého ‰tûstíãka nebo zabránit

nejhor‰ímu byl koneãnû dobr˘

i Lucifer. V‰udypfiítomná, dûsivá

a mnohdy nevysvûtlitelná smrt

pfiivedla do nebezpeãné blízkosti

vystra‰en˘ch obyvatel upíry, vl-

kodlaky drásající tváfie sv˘ch obû-

tí ãi zlé ãarodûjnice. Pravda, po-

vûry ovládaly nejen severní

Moravu a Slezsko, byly pfiítomny

v‰ude od hlubin pravûku. Jen dÛ-

sledky byly rozliãné. Jifií Karel
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Povûrãivé R˘mafiovsko, ãlovûk v tfiicetileté válce a lid obecn˘

Z historie

Miroslav Václavek

Psáno do ‰uplíku

Zima je ...

Zima je lháfi

kdyÏ tváfií se do modra

v jiskrném zrcadle

a nûco praská v krocích

... snad sláma

... snad chlév

... snad kosti ryby

zima je hráã

na strunoví ze stfiev

v bílém bfii‰e

na ptaãí mlãení

... rozléhá se mlha

... není vidût slepeck˘ch holí

... jsou v‰ichni bez zraku

a rovni

kdyÏ pfievádíme se

okolo sebe

ost˘chajíce se dot˘kat

ZdrÏívání

Mít svÛj dvÛr

tak za zimy vûdûl bych

kdo obe‰el mé spaní

kdo zdrÏel se

za kterou zamést kroãeje

tfii vrabãí skoky

li‰ãí kroky

koãiãí pol‰táfiky

a vyhlíÏel bych snûÏení

abych svlékl tû

ze v‰ech prstenÛ

kdyÏ pfii‰la by jsi zdrÏet se

a obcházet mé spaní
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Pfiedstavujeme Láznû Karlova Studánka
ãást II.

V minulém vydání jsme v ãlánku o Lázních Karlova Studánka pfiinesli informace o vzniku lázeÀství, souãasn˘ch léãebn˘ch metodách a sku-

pinách onemocnûní, které se zde s úspûchem léãí. Druhá ãást nám pfiiblíÏí historii lázeÀsk˘ch domÛ a v dal‰í, odbornûj‰í stati pak ãtenáfi na-

lezne informace o postupném objevování léãebn˘ch pramenÛ.

LázeÀské domy
Z nejstar‰ích staveb se dodnes

skoro nic nedochovalo. Patfiily

k nim malé dfievûné lázeÀské ka-

biny, budova jídelny (salón)

a Inspekãní dÛm (v místû dne‰ní-

ho obecního úfiadu), jeÏ byly sta-

vûny v dobách, kdy velmistrem

fiádu byl nejmlad‰í, to jest 16.

potomek Marie Terezie

Maxmilián II. Franti‰ek, kter˘

byl souãasnû kolínsk˘m arcibis-

kupem s kurfifitsk˘m hlasovacím

právem pro volbu fiímského krá-

le a císafie. K budovám, které se

dochovaly, patfií Správní dÛm,

kter˘ byl nejdfiíve vystavûn

(1782-1785) jako pfiízemní bu-

dova (dne‰ní Odra) a teprve po-

zdûji byl nadstavován (o 1. patro

v r. 1827 a o 2. patro r. 1875).

Nedochovan˘m zÛstal téÏ v sou-

sedství vystavûn˘ Kuleãníkov˘

dÛm pfii Maxmiliánovû prameni

(na místû dne‰ního hotelu

DÏbán). V letech 1796-99 je sta-

vûn VûÏov˘ dÛm (pfiestavûn

1879 a 1918) a pfiízemí

Panského domu (dnes Pradûd),

kter˘ je nadstavován v letech

1839-40 a 1872-1873.

âtvrtstoletí napoleonsk˘ch válek

pfiineslo ve sv˘ch dÛsledcích ur-

ãit˘ útlum ve stavební ãinnosti.

V̆ jimku ãiní stavba první zdûné

lázeÀské budovy - Koupelového

domu, kter˘ je dostavûn v roce

1803. V té dobû je v ãele fiádu na

krátkou dobu (1801-1804) arci-

vévoda Karel (mlad‰í bratr císa-

fie Franti‰ka II., vnuk Marie

Terezie), kter˘ se proslavil pfie-

dev‰ím jako vojevÛdce a refor-

mátor rakouské armády. Slezská

osada s láznûmi Hinewieder se

po tomto u lidu oblíbeném

Habsburkovi (byl mu nabízen

‰panûlsk˘ trÛn, kter˘ nakonec

odmítl) pfiejmenovala z Hinewi-

eder na Karlsbrunn, dne‰ní

Karlovu Studánku. PfiíleÏitost

k pfiejmenování dalo dostavûní

Koupelového domu (dnes po‰ta)

a objevení dal‰ího léãivého pra-

mene, jenÏ byl v r. 1802 nazván

Karlov˘m pramenem. Po roce

1804 se do ãela fiádu dostává dal-

‰í bratr císafie Franti‰ka II., arci-

vévoda Antonín Viktor (velmist-

rem 1804 - 1835). VojevÛdce

Karel v pozici velmistra (do r.

1804) nemohl pom˘‰let na sÀa-

tek, coÏ v‰ak bylo moÏné v po-

zdûj‰ím období, kdy se oÏenil

a mûl sedm potomkÛ, z nichÏ

nejmlad‰í Vilém se rovnûÏ v r.

1863 stane velmistrem, kdyÏ

zdûdí po otci sklon k naplÀování

vojensk˘ch ideálÛ.

Za arcivévody Antonína Viktora

je v r. 1812 objeven AntonínÛv

pramen, stavûn Hostinsk˘ dÛm

1824 (dne‰ní Bezruã), dal‰í pat-

ro pfiistavûno 1834, dal‰í pfie-

stavba 1863-64 a pfiístavba v˘-

chodního kfiídla 1894. Prusk˘

dÛm vystavûn 1824 (dne‰ní 

obecní úfiad se ‰kolou) a rovnûÏ

je‰tû ve tfiech obdobích pfiistavo-

ván. Honosn˘ KníÏecí dÛm

(dnes Vy‰etfiovací lékafisk˘ 

ústav) je stavûn v r. 1833, kdyÏ

jsou téÏ nadstavovány domy

v samotném stfiedu lázní.

V letech 1835-1863 za velmistra

Maxmiliána III. Josefa d’Este,

kter˘ téÏ pfiispûl k poráÏkám

Napoleona, je v Karlovû Stu-

dánce stavûna Hudební hala, kos-

tel Panny Marie - Uzdravení ne-

mocn˘ch, ke glorietu s Maxmi-

liánov˘m pramenem je pfiistavûn

Sloupov˘ dÛm. Rok 1844 je spo-

jen s dostavbou Nového koupe-

lového domu (dne‰ní Opava),

kter˘ zpoãátku rovnûÏ v pfiízem-

ním zdûném patfie slouÏil k po-

dávání koupelí, teprve pozdûji

byl dfievûnou nadstavbou zv˘‰en

o dal‰í dvû patra pokojÛ pro lá-

zeÀské hosty. V letech 1842-44

byl v místech dne‰ních Letních

lázní zbudován Dûlnick˘ dÛm,

kter˘ v‰ak byl po padesáti letech

zbofien a ustoupil stavbû moder-

ní budovy Letních lázní -

Kurhaus - Kurbahn s novou mo-

derní technologií k procedurám

a uzavfienou halou ke korzování.

V roce 1862 je objeven dal‰í lé-

ãiv˘ pramen - VilémÛv, kter˘ je

pfiiveden v roce 1864 do novû

postaveného Pitného pavilonu.

Pfiístup k tomuto léãivému pra-

menu probíhá jiÏ za arcivévody

Viléma (velmistrem 1863 -

1894), kter˘ je synem vojevÛdce

Karla, po nûmÏ láznû získaly své

jméno. Arcivévoda Vilém dává

opût velk˘ impuls k budování

lázní. Vedle zmínûného Vilémo-

va pramene s dosavadním Pit-

n˘m pavilonem jsou to stavby na

roz‰ífiené kolonádû, posunující

stfied lázní dolÛ k stavbám let-

ních sídel ve vile Wilhelm (dne‰-

ní Vlasta), vile Eugen (dne‰ní

·árka), vile Paula (která vyhofie-

la v r. 1914), je roz‰ífien Hostin-

sk˘ dÛm (dne‰ní Bezruã) o v˘-

chodní kfiídlo (s balkonem smû-

rem k Letním lázním) tak, aby

byl uzavfien kolonádní prostor

pfied novû vybudovan˘m lázeÀ-

sk˘m domem - dne‰ními Letní-

mi láznûmi.

Poslední Habsburk na velmist-

rovském postu je vnuk vojevÛd-

ce Karla, arcivévoda EvÏen

Rakousk˘ (1894 - 1923), kter˘

dává impuls k stavbû Lotrinské-

ho (Slezského) domu.

Hlavní lázeÀská budova - LázeÀ-

sk˘ hotel (dne‰ní lázeÀsk˘ dÛm

Libu‰e) - je stavûn pod patronací

Dr. Norberta Kleina (velmistrem

1923 - 1933) v dobû hospodáfiské

krize 1928-31. Jde o stavbu na

svou dobu velmi moderní a velko-

rysou v kaÏdém smûru.

Léãebné prameny
Struãná charakteristika zfiídelní
struktury:
Karlova Studánka je lázeÀsk˘m

místem v centrální ãásti Hrubé-

ho Jeseníku, kter˘ náleÏí k sile-

ziku paleozoického stáfií. Jde

o krystalické bfiidlice devonu ve

vrbensk˘ch deskách desenské

klenby. V nich jsou v území

Karlovy Studánky nejv˘znam-

nûj‰í muskovitické fylity a svory

s grafitem. Na sever od Karlovy

Studánky tvofií skalní masiv bla-

stomylonity a metagranitoidy.

Desenská klenba Hrubého Jese-

níku se na pfielomu tfietihor

a ãtvrtohor rozlomila na kru

Pradûdu a kru Orlíka. Takto

vznikl˘ bûlsk˘ zlom ve smûru

SZ - JV zasahuje do lázeÀského

místa Karlova Studánka, zde se

vyvinuly mohutné deluviální

a deluviofluviální sedimenty.

Celé území Hrubého Jeseníku je

poru‰eno v˘znamn˘mi pfiíãn˘mi

zlomy, pfiiãemÏ vyuÏívání pfií-

rodních léãiv˘ch zdrojÛ v Kar-
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Seriál

Víte, co dûlat pfii dopravní nehodû?
(Informace místní organizace âeského ãerveného kfiíÏe)

13. Poranûní pohybového
aparátu
Poranûní kloubÛ
Pfii automobilové nehodû je nejãastûji poranûn

kyãelní a kolenní kloub nárazem na palubní

desku, pfii pádech kotník a koleno.

Pfiíznaky:

- pfii podvrtnutí velká bolestivost a omezení

hybnosti konãetiny, otok kloubu;

- pfii vykloubení mÛÏe b˘t konãetina v nepfiiro-

zené, tzv. „vynucené“ poloze, pfii snaze o po-

hyb klade pruÏinov˘ odpor, poranûní provází

krutá bolestivost a otok kloubu.

První pomoc:

NesnaÏíme se konãetinu napravovat do pfiiro-

zené polohy, s poranûn˘m kloubem vÏdy h˘-

beme co nejménû a zabraÀujeme postiÏenému

stavût se na poranûnou konãetinu.

Bezprostfiednû po úrazu místo chladíme, ãímÏ

ãásteãnû zmírÀujeme otok i bolestivost.

Poranûn˘ kloub znehybÀujeme pruÏn˘m obi-

nadlem (kotník, zápûstí) nebo leukoplastí (na-

taÏené prsty slepíme k sobû), pfii o‰etfiení vy-

kloubení znehybÀujeme konãetinu ve vynuce-

né poloze, mûkce ji vypodkládáme, horní kon-

ãetinu pfiitáhneme zpevÀujícím závûsem k tû-

lu, dolní konãetinu fixujeme dlahami nebo im-

provizovanû svázáním obou konãetin k sobû.

Zlomeniny kostí
Zlomeniny zpÛsobuje hrubá mechanická síla

pfiímo pÛsobící na povrch tûla, napfi. pfii úderu

nárazníku auta do holenû, nebo nepfiímo pÛso-

bící, pfienesená síla s rotací dlouhé kosti, napfi.

pfii nárazu kolene na palubní desku, kter˘ vy-

volá zlomeninu pánve, nebo pfii pádu na nata-

Ïenou horní konãetinu, kdy mÛÏe b˘t zpÛsobe-

na zlomenina klíãní kosti.

Zlomenina ohroÏuje postiÏeného pfiedev‰ím

rozvojem ‰oku pfii vnitfiním krvácení z kostní

dfienû (u stehenní ãi paÏní kosti), poranûním

nervÛ, cév a okolních tkání posunem ostr˘ch

úlomkÛ kostí, infekcí pfii otevfiené zlomeninû

a velkou bolestivostí.

Pfiíznaky:

Jisté známky zlomeniny - nepfiirozen˘ tvar

a pohyblivost konãetiny v místû zlomeniny,

u otevfiené zlomeniny je patrn˘ úlomek kosti.

Nejisté známky zlomeniny - bolestivost, otok

a krevní v˘ron, ztráta funkce konãetiny, v˘raz-

né sníÏení hybnosti.

První pomoc:

Není úãelem první pomoci diagnostikovat zlo-

meninu, ale pfii pfiítomnosti nûkterého z v˘‰e

uveden˘ch pfiíznakÛ vyslovit podezfiení na zlo-

meninu a dále tak postiÏeného o‰etfiovat vzhle-

dem k uveden˘m moÏn˘m komplikacím.

Základním pravidlem je dokonalá fixace, zne-

hybnûní zlomené konãetiny. SnaÏíme se vÏdy

znehybnit kloub nad a pod zlomeninou, v˘raz-

nû tak omezíme vznik komplikací a bolesti-

vost. Bûhem o‰etfiování vÏdy pfiidrÏujeme po-

ranûnou ãást tûla nad a pod zlomeninou.

Pfii zlomeninách dlouh˘ch kostí (stehenní,

paÏní) vãas provádíme proti‰oková opatfiení.

Je-li to moÏné, znehybnûní zlomeniny prová-

díme vÏdy pfied nutnou manipulací s postiÏe-

n˘m.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava

uchazeãÛ o fiidiãsk˘ prÛkaz)

lovû Studánce je zaloÏeno na vy-

uÏívání zfiídelního systému uhli-

ãit˘ch minerálních vod bûlského

zlomu, kter˘ vede z Bruntálu,

pfies Karlovu Studánku, Vidly, 

obec Bûlou k Lázním Lipová do

polského Ladek Zdróju.

Vznik podzemních vod s celko-

vou chemickou skladbou v ob-

lasti lázeÀského místa Karlova

Studánka je vázán na zmínûnou

geologickou strukturu puklinovû

propustného, tektonicky expo-

novaného a málo chemicky ak-

tivního komplexu rÛznorod˘ch

metamorfitÛ uvedeného krystali-

nika. Tvorba oxidu uhliãitého je

spojena s doznívajícím vulkanis-

mem sopeãné oblasti Bruntálska.

Atmosférické vody v bûlském

zlomu sestupují do hloubek 100

- 200 m, a proto jsou pomûrnû

dlouhou dobu vystaveny minera-

lizaãním pochodÛm a tím je 

umoÏnûn snadnûj‰í pfiechod ion-

tÛ do vodního roztoku.

PÛvodní v˘vûry pfiírodních mi-

nerálních vod byly zachytávány

v místech ra‰elini‰È v Karlovû

Studánce (povrchová ra‰elina

tûchto míst tlumí volné odvûtrá-

vání oxidu uhliãitého, ãímÏ se

zintenzivÀuje nasycování mine-

rální vody oxidem uhliãit˘m).

Jako první byl roku 1780 obje-

ven pramen Maxmilián pojme-

nován po Maxmiliánu II. Fran-

ti‰kovi, následnû v roce 1802

pramen KarlÛv nese jméno po

vojevÛdci Karlovi - velmistrovi

a synovi císafie Leopolda II., 

r. 1812 AntonínÛv pramen po-

jmenován po Antonínu Viktorovi

velmistrovi, synovi císafie Leo-

polda II., r. 1862 VilémÛv pra-
men pojmenován po Vilé-

mu Franti‰ku Karlovi velmistro-

vi, nejmlad‰ím synovi císafiova

bratra vojevÛdce Karla. Po vzni-

ku âeskoslovenské republiky

a s tím souvisejícím odklonu od

v‰eho, co novou republiku spo-

jovalo s dfiívûj‰í rakousko-uher-

skou monarchií, bylo nafiízeno

pfiejmenovat v˘‰e uvedené pra-

meny, aby nenesly jména Hab-

sburkÛ. Nové pojmenování pro

dfiívûj‰í prameny se nena‰lo, ale

novû objevované prameny jiÏ

mají zfietelnû odli‰ná pojmeno-

vání. V roce 1928 byl objeven

Bezejmenn˘ pramen, r. 1929

TrubaãÛv - Trubkov˘ pramen
a r. 1931 NorbertÛv pramen po

ThDr. Norbertu Kleinovi, kter˘

pocházel z blízkého RyÏovi‰tû,

byl brnûnsk˘m biskupem a stal

se téÏ velmistrem ¤ádu nûmec-

k˘ch rytífiÛ (kdyÏ v r. 1923 abdi-

koval na post velmistra poslední

Habsburk arcivévoda EvÏen).

Uvedené prameny byly pfiírodní-

mi povrchov˘mi v˘vûry, které

byly v historii zachycovány

a vyuÏívány (aÏ do roku 1966)

z kopan˘ch studní (kolm˘ch ‰a-

chet) z hloubek 10 - 20 m. 

V 50. a 60. letech 20. století

(v rámci dlouhodobûj‰ího hydro-

geologického prÛzkumu) byla

provedena fiada hlub‰ích vrtÛ aÏ

do úrovnû 200 m pod povrch,

z nichÏ, z hloubky 126 m, je do-

sud vyuÏíván vrt S2A - pramen
Petr, kter˘ byl pojmenován po

námûstkovi fieditele Lázní Jese-

ník. Z 60. let, kdy v˘stroj vrtÛ

byla zabezpeãována pfiekliÏko-

v˘mi paÏnicemi (lepen˘mi dfie-

vûn˘mi ve stûnách propustn˘mi

rourami), je dosud rovnûÏ vyuÏí-

ván vrt S7 - pramen Vladimír,

hlubok˘ 117,8 m, kter˘ získává

jméno po hydrogeologu RNDr.

Vladimíru ¤ezníãkovi, kter˘ fiídil

práce v 60. letech ve spolupráci

s Ing. RNDr. Vladimírem Peli-

kánem, DrSc.

V pfií‰tím vydání ve tfietí ãásti

povídání o Lázních Karlova

Studánka pfiiblíÏíme historii

Hubertovsk˘ch hutí a seznámí-

me vás s „pekeln˘m strojem“. 

JiKo
(zdroj vedení Lázní K. Studánka)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2005

19

Vydatné snûÏení komplikuje Ïivot v na‰em mûstû

Témûfi na celém území âeské republiky bojují

silniãáfii s dal‰ími pfiívaly snûhu. Meteorolo-

gové pfiedpovídají dal‰í snûhové pfieháÀky,

které jiÏ v tûchto dnech postupují od severov˘-

chodu. Podle vyjádfiení fieditele Mûstsk˘ch

sluÏeb v R˘mafiovû Ing. Martina Valy, se sjízd-

nost komunikací ve správû mûsta zatím dafií

v rámci moÏností, podle pfiedem dan˘ch prio-

rit a za pomoci technick˘ch prostfiedkÛ vcelku

zvládat. Finanãní prostfiedky na zimní údrÏbu

jsou v dostateãné rezervû. Meteorologové upo-

zorÀují fiidiãe na vznik nebezpeãn˘ch závûjí 

a snûhov˘ch jazykÛ na silnicích. Od pátku 

25. února by snûÏení mûlo ustávat a teploty by

v noci mûly poklesnout na -3 aÏ -11, v sobotu

dokonce na -6 aÏ -15 a v nedûli ojedinûle aÏ na

-17 stupÀÛ. Stejn˘ ráz poãasí by se mûl udrÏet

aÏ do stfiedy 2. bfiezna. JiKo
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Prostor pro podnikatele

R˘mafiovská pekárna jak ji neznáme
R˘mafiovská pekárna - v dfiívûj‰í dobû nû-

mecká koÏeluÏna, po znárodnûní provozovna

Severomoravsk˘ch ml˘nÛ a pekáren, název

se neustále mûnil, v roce 1992 pekárnu zpri-

vatizoval pan Havlík, kter˘ zde podnikal do

konce roku 2000, a od 1. ledna 2001 funguje

provoz pekárny pod názvem R˘mafiovská pe-

kárna, s. r. o. Její majitelé postupnû moderni-

zují v˘robnu, do které se podle jejich slov od

padesát˘ch let nijak zvlá‰È neinvestovalo.

âlovûk si fiekne: produkty R˘mafiovské pe-

kárny zcela jistû z velké ãásti konãí na pul-

tech potravináfisk˘ch prodejen R˘mafiova. Od

toho se ostatnû odvíjí logicky i název pekár-

ny. Opak je v‰ak pravdou. Ne Ïe by pekárna

neprodukovala své v˘robky pro obãany na‰e-

ho mûsta, ale její kapacita a mnoÏství v˘rob-

kÛ, které je schopna vyprodukovat, nejsou

tak docela vyuÏity. Proã? Na to jsme se ze-

ptali jednatele R˘mafiovské pekárny ZdeÀka

Filipãíka.

Co je podle vás pfiíãinou toho, Ïe
r˘mafiov‰tí odbûratelé nemají
o produkty va‰í pekárny ve vût‰í
mífie zájem? Podle vyjádfiení nû-
kter˘ch místních obchodníkÛ jde
o to, Ïe va‰e v˘robky jsou draÏ‰í
neÏ ty, které pfiivezou z pekáren
jin˘ch mûst ãi obcí. Je to pravda?
Traduje se, Ïe r˘mafiovsk˘ chléb

je kysel˘, není chutn˘ a druh˘ den

se drobí. Já tvrdím, Ïe tomu tak

není. Na‰e firma provedla nedáv-

no u vefiejnosti interní anketu na

kvalitu a jakost chleba. Lidé mûli

moÏnost ochutnat vzorky tfií dru-

hÛ chleba od rÛzn˘ch v˘robcÛ.

Jedním z nich byl i r˘mafiovsk˘

chléb. Ankety se zúãastnilo 113

vûkovû rozdíln˘ch respondentÛ.

Na tfietím místû skonãil nejmeno-

van˘ vzorek ã. 3 (8 % hlasÛ), na

druhém místû vzorek ã. 2 (28,3 %

hlasÛ) a na prvním místû se umís-

til vzorek ã. 1 - chléb R˘mafiovské

pekárny (63,7 % hlasÛ). Na prv-

ním místû u nás figuruje odbûra-

tel. Argument, kter˘ pouÏívají na-

‰i obchodníci, Ïe ná‰ chleba se ne-

prodává, není pravda. Nemáme

také zájem se s konkurencí pfieta-

hovat o ceny. Pokud jiná pekárna

má ve v˘robû jen jednoho mísiãe

tûsta a vyrábí chleba z prá‰ku, tak

v˘roba chleba trvá dvû hodiny

a náklady na mzdy jsou tím pá-

dem niÏ‰í, rozdíly v cenách na‰ich

v˘robkÛ pochopitelnû vy‰‰í.

Ov‰em zákazník si jiÏ neuvûdo-

mí, Ïe hotov˘ prá‰ek obsahuje pl-

no chemick˘ch pfiísad, které se do

prá‰ku pfiidávají kvÛli trvanlivos-

ti. Na‰e pekárna vyrábí klasick˘

chléb pomocí zkráceného vyvá-

dûní kvasÛ s minimálním pfiídav-

kem zlep‰ujících pfiípravkÛ.

Jmenujeme se R˘mafiovská pe-

kárna a chceme, abychom pfiiná-

‰eli kvalitní v˘robky pfiedev‰ím

obãanÛm v R˘mafiovû. Jsem r˘-

mafiovsk˘ patriot a máme zájem

na tom, aby i zdej‰í obchodníci

vyuÏívali nabídku na‰ich v˘rob-

kÛ, zákazník u nich nakoupí a pe-

níze zÛstávají ve mûstû. Finanãní

kolobûh se uzavfie a v‰ichni bude-

me navzájem profitovat „do vlast-

ních kapes“, a ne do pfiespolních.

A o tom by to mûlo b˘t. Nezastí-

rám, Ïe zásobujeme i vzdálenûj‰í

místa, napfiíklad Uniãov, Mohel-

nici, ·umperk, Libinu a dal‰í.

Pochopitelnû R˘mafiovsku dává-

me nejvíce. ZajíÏdíme do Malé

Morávky, Bfiidliãné, dokonce i do

Bruntálu, dále jiÏ nekonkurujeme.

Není to na‰im úmyslem a ãím dál

se zajíÏdí, tím draÏ‰í je i doprava.

Nedávno jste vybavili provoz
R˘mafiovské pekárny kvalitní
technologií. O co se vlastnû jedná
a jak se to projevilo na kvalitû v˘-
robkÛ?
Na podzim roku 2001 jsme pofií-

dili etáÏovou sázecí pec na peãení

chleba. Od listopadu 2003 jsme

pofiídil novou prÛbûÏnou pec, kte-

rá splÀuje nejvy‰‰í poÏadavky

Evropské unie i poÏadavky na v˘-

robu pekárny a umoÏÀuje produ-

kovat rohlíky a bílé peãivo.

V témÏ roce byla zakoupena frité-

za na koblihy, v pÛli roku 2004 se

pofiídila provalovaãka na plundro-

vá tûsta. Pochopitelnû nová tech-

nologie má vliv i na kvalitu peká-

rensk˘ch v˘robkÛ, na bohat‰í sor-

timent proti letÛm pfiedchozím,

ale i na zlep‰ení chuti, vzhledu

a tvaru v˘robkÛ.

Na pû‰í zónû u r˘mafiovského ná-
mûstí mohou obãané nakoupit
va‰e v˘robky ve firemní provo-
zovnû. Domníváte se, Ïe sorti-
ment zboÏí je dostaãující, nebo by
mohl b˘t i rozmanitûj‰í?
Podniková, nebo by se dalo fiíci

prÛzkumová prodejna byla zfiíze-

na z dÛvodu prezentace R˘ma-

fiovské pekárny. Prodáváme v ní

jen pekafiské v˘robky od nás

a z Otické pekárny, se kterou spo-

lupracujeme, ale i základní sorti-

ment doplÀkového zboÏí vyÏáda-

ného zákazníkem. V Ïádném pfií-

padû nechceme konkurovat zave-

den˘m potravináfisk˘m prodej-

nám v R˘mafiovû, jak sortimen-

tem, tak otevírací dobou.

DÛvodem zfiízení prodejny je

rovnûÏ prezentace nového peká-

renského v˘robku. Lidé si zde

nov˘ v˘robek mohou zakoupit

a oni pak sami rozhodnou, zda je

v˘robek uspokojil, ãi nikoliv.

KdyÏ jsme pfiebírali pekárnu, tak

se tady vyrábûlo ‰estadvacet druhÛ

v˘robkÛ, z toho bylo asi osmnáct

druhÛ chleba - napfiíklad 200 g,

400 g, 1 kg, 1,2 kg, krájen˘, bale-

n˘ a dal‰í. V souãasné dobû vyrá-

bíme kolem 110 druhÛ v˘robkÛ,

kooperujeme úzce s Otickou pe-

kárnou, z ní dováÏíme nûkteré

druhy plundrového tûsta a nûkte-

ré sladké v˘robky, na které ne-

jsme prozatím vybaveni. V po-

slední dobû jsme s v˘robou

plundrového tûsta zaãali sami, za

tím úãelem byla zakoupena „pro-

valovaãka“. V rámci zkvalitnûní

technologie vyrábíme asi pÛl ro-

ku koblihy. Dennû vyprodukuje

na‰e pekárna napfiíklad 800 aÏ

900 kusÛ chleba, k tomu pfiidejme

rohlíky, vánoãky, mazance, kolá-

ãe, provalované v˘robky a mno-

ho dal‰ích v˘robkÛ.

Pfiipravujete v nejbliÏ‰í budouc-
nosti pro konzumenty nûjaké no-
vinky v nabídce sortimentu?
V budoucnu bychom chtûli roz‰í-

fiit v˘robu o cukráfiské v˘robky,

ov‰em v tom smûru jsou na v˘-

robce kladeny velké poÏadavky

ze strany hygieny.

Co byste vzkázal na závûr va‰im
odbûratelÛm a zákazníkÛm?
Pfiedev‰ím aby jim na‰e v˘robky

stále chutnaly a budeme vdûãni

nejen za kaÏd˘ odebran˘ pekáren-

sk˘ kus, ale i za kaÏdou podnût-

nou pfiipomínku. Pokud nûkomu

ná‰ chleba nechutná, potfiebujeme

vûdût proã, abychom mohli uãinit

patfiiãné zlep‰ení. Nepotfiebujeme

„‰u‰kandy“, ale korektní jednání,

tfieba i telefonické, pfiípadnû mo-

hou lidé zanechat vzkaz v podni-

kové prodejnû. Od obchodníkÛ

bychom si pfiáli, aby nám zacho-

vali svou pfiízeÀ.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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Zajímavost

Je ãe‰tina v ohroÏení?
V pondûlí 21. února jsme si pfiipomenuli v˘-

roãí - Mezinárodní den matefiského jazy-
ka, kter˘ se slaví od roku 1999 z popudu

mezinárodní organizace UNESCO, jeÏ se

angaÏuje v oblasti vzdûlávání, pfiírodních,

humanitních a sociálních vûd, kultury a ko-

munikace.

Snaha obrozencÛ z 19. století vedla ke vzni-

ku spisovné ãe‰tiny a koneãnû i k jejímu roz-

‰ífiení z venkovsk˘ch chalup i do úfiadÛ. ·lo

o souãást obrany pfied postupující germani-

zací. Dnes je situace jiná, nicménû ãe‰tina je

údajnû v ohroÏení. Vstup do Evropské unie

toto nebezpeãí je‰tû zv˘‰il. Ná‰ národ se

v minulosti ubránil násilné germanizaci, nic-

ménû obrana pfied „nenásilnou“ globalizaãní

angliãtinou neexistuje. To, co zaãalo jako eu-

forie po likvidaci Ïelezné opony a komunis-

tického podruãí, se stává existenãní nutností.

Pfiejímání anglicismÛ za poslední desetiletí

pfiesáhlo uÏ dávno mez nutnosti. Zvlá‰tû pro

nejmlad‰í generaci, zamûstnávanou v podni-

cích patfiících mezinárodnímu kapitálu, je

angliãtina dÛleÏitûj‰í neÏ ãe‰tina. Matefisk˘

jazyk zaãíná b˘t, bez ohledu na formální za-

fiazení mezi jednací jazyky Evropské unie,

jen zbyteãn˘m pfiívaÏkem. Spisovná ãe‰tina

je znásilÀována literáty, publicisty, politiky,

a kvÛli tomu i ãím dál vût‰í ãástí populace

(hlavnû tou nejmlad‰í). Nezachrání ji jiÏ asi

ani ‰kolní v˘uka a jednou do roka proklamo-

van˘ a v úvodu zmiÀovan˘ Mezinárodní den

matefiského jazyka. Stala se popelkou, není

totiÏ lukrativní, neumoÏÀuje dosahovat neo-

mezen˘ch ziskÛ; platí to v kulturní, obchod-

ní i vûdecké sféfie.

Vinou pokraãující globalizace pr˘ zmizí 

údajnû do konce století polovina z pouÏíva-

n˘ch jazykÛ. Je to problém vznikl˘ v dÛ-

sledku civilizaãního v˘voje. Anglofonní zó-

na se v˘raznû rozpíná. Spoleãnû s americ-

kou kulturou je do svûta rozná‰ena angliãti-

na jako základní globalizaãní jazyk a zdá

se, Ïe ve stfietu s ostatními jazyky zatím

skuteãnû vítûzí. V Homérovû dobû bylo na

svûtû údajnû 12 tisíc jazykÛ. Na poãátku le-

topoãtu jich bylo je‰tû asi 10 tisíc. V sou-

ãasnosti je sice zdokumentováno 6 500 ja-

zykov˘ch druhÛ, fiada z nich je ale jiÏ „mrt-

v˘ch“. Do‰lo k odumírání cel˘ch jazyko-

v˘ch vûtví. Podle lingvistÛ je to masov˘ jev,

dramatick˘ podobnû jako vymírání Ïivoãi‰-

n˘ch druhÛ. Spolu s jazyky mizí i dÛleÏité

informace o rozmanitosti zanikajících kul-

tur, pfiipomenout lze Aztéky, Toltéky a dal‰í

z vyvraÏdûn˘ch indiánsk˘ch kmenÛ.

Souãasná situace je ménû dramatická, nic-

ménû globalizaãní mechanismy s individu-

ální kulturou zdá se nepoãítají. A znaãná

ãást populace si na to jiÏ zvykla a podfiizuje

se globalizaãnímu tlaku. Pfiesvûdãit nás

o tom mÛÏe jako mor se cel˘m svûtem ‰ífií-

cí, a bohuÏel i pfiijímaná, masová „kultura“

osobní spotfieby, akãních filmÛ, filmov˘ch

ãi pûveck˘ch hvûzd a hvûzdiãek.

Jak˘m zpÛsobem se ãesk˘ jazyk formuje

v prostfiedí globalizaãní angliãtiny, v rozvoji

poãítaãové techniky, jak˘ vliv mají na ãe‰ti-

nu média a co ovlivÀuje ãe‰tinu u mlad˘ch

lidí, na to jsme se zeptali profesora jazyka

ãeského na Gymnáziu v R˘mafiovû, Vladi-

míra Stanzela.

Je ãe‰tina opravdu v ohroÏení?
Pohltí ji globalizaãní angliãti-
na? Bude cel˘ svût mluvit ang-
licky? Nebylo by to poprvé,
vÏdyÈ celá fií‰e fiímská mluvila
latinsky.
Nemyslím si, Ïe by tomu tak mû-

lo b˘t. Tlaky, které jsou na ãe‰ti-

nu vyvíjeny, mají jin˘ charakter

neÏ v dobû pfied národním obro-

zením a v jeho poãátcích. Tehdy

ãe‰tinou hovofiily hlavnû vrstvy

s nejniÏ‰ím vzdûláním, zatímco

lidé se stfiedo‰kolsk˘m a vyso-

ko‰kolsk˘m vzdûláním uÏíva-

li nûmãinu, mj. proto, Ïe byla 

úfiedním jazykem. To, Ïe k nám

proniká angliãtina vlivem globa-

lizace, má samozfiejmû vliv na

slovní zásobu, ale aãkoliv jsme

mal˘ národ, nedomnívám se, Ïe

by ãe‰tina byla vytlaãena na uÏi-

vatelskou periferii. Je to jazyk,

kter˘m komunikujeme od naro-

zení. Angliãtina bude zfiejmû fi-

gurovat i nadále jako sekundární

jazyk, a to i v pfiípadech, kdy ro-

diãe ve smí‰eném manÏelství

své dítû povedou odmaliãka

„dvojjazyãnû“. Navíc existují te-

orie, podle nichÏ by se v bu-

doucnu mohla stát urãit˘m eko-

nomick˘m, a tudíÏ i jazykov˘m

hegemonem âína, uÏ jen z hle-

diska velmi poãetné a stále ros-

toucí populace. Angliãtina by

v na‰ich podmínkách jednou

mohla b˘t jedním z jazykÛ „jed-

nacích“ nebo úfiedních (bude-li

integrace EU pokraãovat). Dnes

funguje jako univerzální dorozu-

mívací prostfiedek v akademic-

kém prostfiedí, stejnû jako latina

v dobách minul˘ch. Pokud nû-

kdo na akademické pÛdû neovlá-

dá alespoÀ komunikaãnû anglic-

k˘ jazyk, je povaÏován témûfi za

„hotentota“.

Do‰lo proti letÛm pfiedchozím
k v˘razn˘m zmûnám v souãas-
ném uÏívání spisovné ãe‰tiny?
Jak se tato zmûna projevuje na-
pfiíklad u mládeÏe, a co je hlav-
ní pfiíãinou v uÏívání nesprávné
ãe‰tiny?
Ke zmûnám urãitû do‰lo. ZáleÏí

na tom, jak velk˘ horizont by-

chom mûli na mysli. Je podstat-

n˘ a pochopiteln˘ rozdíl mezi

tím jak se mluvilo do roku 1989

a po tomto roce. V b˘valém reÏi-

mu ovlivÀovala slovní zásobu

pfiedev‰ím ru‰tina, ãlovûk sly‰el

kaÏd˘ den z médií - pûrestrojka,

glasnosÈ, sovchoz, kolchoz,

chozrasãot a podobnû. Dnes si

nikdo na tyto v˘razy pomalu ani

nevzpomene. Na druhé stranû se

v té dobû nemluvilo o akciové

spoleãnosti, o spoleãnosti s ruãe-

ním omezen˘m, o akciích, kapi-

tálu, o trhu. V bûÏném Ïivotû ty-

to skuteãnosti prakticky neexi-

stovaly, a tak je nebylo potfieba

pojmenovávat.

Dnes do oblasti nejen slovní zá-

soby obdobû proniká angliãtina.

MÛÏeme vysledovat tendenci ke

zv˘‰enému uÏívání anglick˘ch

v˘razÛ a to i tam, kde máme ães-

k˘ ekvivalent. To souvisí napfi.

s rozvojem poãítaãové techniky,

jejímÏ vlivem se uÏívání urãi-

t˘ch termínÛ „zabydluje“ v bûÏ-

né komunikaci velmi rychle.

Pamatuji dobu, kdy byla slova

jako software nebo hardware (ãti
softvér nebo hardvér) povaÏová-

na za natolik cizí, Ïe se nesklo-

Àovala. Dnes se tyto v˘razy po-

malu pí‰í poãe‰tûnû. Pokud pro

nûkteré anglické v˘razy ãe‰tina

nemá vhodn˘ ekvivalent, napfi.

pro televizi, je jejich uÏití v po-

fiádku. BohuÏel ãasto se místo

ãesk˘ch v˘razÛ zbyteãnû pouÏí-

vají anglická pojmenování; tak

máme napfiíklad spíkry místo

fieãníkÛ, leadery místo vÛdcÛ,

brífink místo „tiskovky“, mítink
místo shromáÏdûní.
Jinou vûcí jsou obavy, Ïe jazyko-

vá unifikace mÛÏe s sebou nést

i jistou unifikaci v my‰lení.

Souvisí to s tím, Ïe ãlovûk myslí

jazykem a v jazyce. My‰lení se

tedy do znaãné míry pfiizpÛsobu-

je jazyku (jeho strukturám),

v nûmÏ se odehrává. V této ná-

mitce je urãitû kus pravdy, ale jiÏ

letm˘m pohledem do historie

zjistíme, Ïe jde o strach pfiehna-

n˘. JiÏ zmínûnou latinou - jazy-

kem cílené „kfiesÈanské globali-

zace“ - psali na jedné stranû na-

pfiíklad sv. Augustin ãi Tomá‰

Akvinsk˘, na stranû druhé

Martin Luther ãi Jan Hus.

A my‰lenková podnûtnost a ori-

ginalita jejich dílÛm rozhodnû

nechybí, i kdyÏ jsou vytvofiena

stejn˘m „komunikaãním nástro-

jem“.

U mlad˘ch lidí pak ve vyjadfio-

vání hraje velkou roli módnost.

Vliv na nû mají masová média,

v nichÏ tfieba nûjaká populární 

osobnost zaãne uÏívat urãit˘ jazy-

kov˘ prvek, kter˘ - ve snaze pfii-

blíÏit se svému idolu - dospívající

ochotnû pfievezmou. Je to „in“, fr-

ãí to, tak to budu fiíkat taky.

rozhovor
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UÏiteãná informace

Na téma bydlení
Zvládnûte nástrahy nájmu

Podle âeského statistického úfiadu je asi jed-

na tfietina v‰ech bytÛ v domech uÏívána na

základû nájemní smlouvy. Po bydlení ve

vlastním domû je to nejroz‰ífienûj‰í forma

bydlení. ProtoÏe se jedná o smluvní vztah,

záleÏí samozfiejmû na domluvû dvou stran,

jak v‰e bude vypadat. Pfieãtûte si tedy, na ja-

ká úskalí si dát pozor, aby se vám dobfie byd-

lelo.

Jak uÏ bylo fieãeno, nájem vzniká na základû

nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronají-

matelem (kromû nájemní smlouvy mÛÏe ná-

jem vzniknout také napfiíklad na základû zá-

kona, kde typick˘m pfiíkladem je spoleãn˘

nájem bytu manÏely, nebo na základû roz-

hodnutí soudu). Asi tfii ãtvrtiny v‰ech nájem-

ních bytÛ v âeské republice mají ov‰em re-

gulované nájemné, a tak dohoda není jen na

nájemci a pronajímateli a cena je stanovena

státem.

Nájemní smlouva bez chybiãky
Nájemní smlouva je tedy nejãastûj‰í formou.

V první fiadû by si ji mûl kaÏd˘ peãlivû pro-

studovat. Smlouva musí mít písemnou podo-

bu a musí obsahovat tyto náleÏitosti:

Oznaãení pfiedmûtu nájmu a vymezení
pfiíslu‰enství - byt by mûl b˘t oznaãen ãís-

lem, umístûním v domû, oznaãením ãísla do-

mu, jménem ulice nebo obce, kde se nachá-

zí. Dále musí b˘t ve smlouvû uveden poãet

místností, rozsah pfiíslu‰enství bytu a jeho

vybavení. V neposlední fiadû by mûl b˘t v ná-

jemní smlouvû popsán stav bytu.

V˘‰e nájemného - v nájemní smlouvû musí

b˘t uveden zpÛsob v˘poãtu nájemného, 

úhrady za plnûní poskytovaná s uÏíváním

bytu, zpÛsob jejich placení (napfiíklad platba

za elektfiinu) a také pfiípady, ve kter˘ch je

pronajímatel oprávnûn jednostrannû zv˘‰it

nájemné, úhradu za sluÏby nebo zmûnit dal-

‰í podmínky nájemní smlouvy.

Bez uvedení tûchto dvou náleÏitostí je

smlouva neplatná. Mimo nû je nutné uvést

ve smlouvû náleÏitosti, které se uvádûjí ve

smlouvách bûÏnû. Jméno, pfiíjmení, bydli‰tû

a pfiípadnû datum narození nebo rodné ãíslo

v pfiípadû fyzické osoby a obchodní firmu,

sídlo a osobu, která je oprávnûna zastupovat,

u právnické osoby.

V‰echny smlouvy, tedy i nájemní, musí b˘t

uzavfieny svobodnû, váÏnû, urãitû a srozu-
mitelnû. Tak praví obãansk˘ zákoník. Dále

je nutné, aby právní úkon sv˘m obsahem ne-

bo úãelem neodporoval zákonu nebo jej ne-

obcházel anebo se nepfiíãil dobr˘m mravÛm.

Ve v‰ech tûchto pfiípadech je právní úkon ne-

platn˘.

Nájemné je úplata, kterou je nájemce povi-

nen platit pronajímateli podle nájemní

smlouvy. Jeho v˘‰e je urãena dohodou ná-

jemce a pronajímatele, ale je omezena obec-

n˘m ustanovením zákona o cenách 

ã. 526/1990 Sb. Podle nûj prodávající (tj.

pronajímatel) nesmí zneuÏít svého hospodáfi-

ského postavení k tomu, aby získal nepfiimû-

fien˘ hospodáfisk˘ prospûch prodejem za ce-

nu zahrnující neoprávnûné náklady nebo ne-

pfiimûfien˘ zisk. RovnûÏ kupující (tj. nájem-

ce) v‰ak nesmí zneuÏít svého hospodáfiského

postavení k tomu, aby získal nepfiimûfien˘

hospodáfisk˘ prospûch nákupem za cenu v˘-

raznû nedosahující oprávnûn˘ch nákladÛ.

Dal‰í náleÏitostí je doba nájmu. Nájem mÛ-

Ïe b˘t sjednán jak na dobu urãitou, tak na
dobu neurãitou. Pokud není doba nájmu ve

smlouvû uvedena, pfiedpokládá se, Ïe je na

dobu neurãitou. Doba urãitá mÛÏe b˘t stano-

vena buì do konkrétního data, kdy smlouva

zanikne, nebo uvedením poãtu mûsícÛ nebo

let. JestliÏe je doba vyjádfiena druh˘m zpÛso-

bem, musí b˘t v nájemní smlouvû uvedeno

datum, od kdy lhÛta bûÏí. Toto datum se ne-

musí shodovat s datem uzavfiení smlouvy.

Samozfiejmû je moÏné v pfiípadû smlouvy
na dobu urãitou dohodnout její prodlou-
Ïení. Pak ani není nutné uzavírat novou

smlouvu, ale zmûní se souãasná. V pfiípadû,

Ïe nájemce pokraãuje v uÏívání bytu i po 

uplynutí sjednané doby a pronajímatel nepo-

dá do 30 dnÛ od uplynutí této doby návrh

soudu na vyklizení bytu, obnovuje se nájem-

ní smlouva za stejn˘ch podmínek, za jak˘ch

byla pÛvodnû sjednána. Jediné, v ãem se ob-

noven˘ nájem li‰í, je doba. Pokud byla pÛ-

vodní smlouva sjednána na dobu del‰í neÏ je-

den rok, pak mÛÏe b˘t nájem obnoven maxi-

málnû na rok, a pokud byla pÛvodní doba

krat‰í neÏ jeden rok, obnovuje se na tuto

krat‰í dobu. JiKo (zdroj internet)

Dal‰ím negativním faktorem,

podepisujícím se na úpadku kva-

lity vyjadfiování, je nedostateãná

erudice lidí pracujících v ma-

smédiích. Ta by mûla zachová-

vat solidní jazykovou úroveÀ

a bránit se pfiíli‰nému pronikání

nespisovn˘ch a hlavnû komuni-

kaãnû nevhodn˘ch prvkÛ. Jde

o problém pfieváÏnû komerãních

rádií a televizí, kde se zejména

reportéfii (leckdy i moderátofii)

vyjadfiují nespisovnû, ‰patnû kla-

dou vûtn˘ i slovní pfiízvuk a po-

mlky; v novinách se zase obje-

vuje mnoho gramatick˘ch chyb,

‰patnû kladené ãárky ve vûtû

i souvûtí, chatrná stylistika.

V neposlední fiadû je problémem

velmi malá slovní zásoba. Málo

se ãte, knihy jsou vytlaãovány

filmy na videokazetách, DVD,

CD ROMech, poãítaãov˘mi hra-

mi, internetem. Komunikace 

e-mailem nebo pomocí zpráv

z mobilních telefonÛ (SMS) se

zestruãÀuje, anonymizuje, vytrá-

cí se umûní psát a rozumût psa-

nému, nerozvíjí se aktivní ani

pasivní slovní zásoba.

Kde v souãasnosti vidíte zdroj
spisovného jazyka ãeského?
Urãitû ve ‰kole ve v˘uce ãeské-

ho jazyka. Dfiíve byla jeho zdro-

jem i krásná literatura, ta se v‰ak

dnes vyvíjí svébytnû, má jiné

funkce neÏ v dobû národního ob-

rození. I proto do ní pronikají

prvky nespisovné, bûÏné jsou

náfieãí, vulgarismy, nadávky.

Spektrum nabízejících se lexi-

kálních prostfiedkÛ je ‰iroké, nel-

ze proto oãekávat, Ïe literatura

bude psána spisovnû. Pokud tedy

nûkdo vychovává k ovládnutí

spisovné mluvy, tak je to zcela

urãitû ‰kola. BohuÏel tento fakt

si stále neuvûdomují úfiedníci

M·MT, ktefií z finanãních dÛvo-

dÛ nechtûjí nav˘‰it hodinové do-

tace urãené pro v˘uku matefiské-

ho jazyka (aãkoli jsou jedny

z nejniÏ‰ích v EU). KdyÏ ov‰em

na‰i studenti neobstojí ve srov-

návacích testech, je to podle t˘-

chÏ úfiedníkÛ pochopitelnû vina

‰koly a uãitelÛ.

V âeské republice existuje mno-

ho dialektÛ - náfieãí, napfiíklad
hanáck˘, podkrkono‰sk˘, chod-
sk˘ ãi moravskoslovensk˘.
Podobnû je tomu napfiíklad
i v jin˘ch zemích Evropy. Jak si
lingvistika vysvûtluje utváfiení
tûchto dialektÛ?
Jde o pozÛstatek feudální ro-

zdrobenosti a hlavnû o nechtû-

n˘ produkt s ním souvisejícího

nevolnictví, kdy bez souhlasu

feudála nebylo moÏné vyrazit

do svûta na zku‰enou, mûnit

bydli‰tû apod. Lidé tak Ïili dlo-

uhou dobu izolovanû od podob-

n˘ch okolních enkláv, coÏ po

ãase pfiineslo urãité zdeformo-

vání jazyka. Není náhodou, Ïe

hranice mnoha náfieãí kopírují

hranice dfiívûj‰ích správních

a církevních celkÛ. Tento pro-

ces se pak zavr‰il v dobû pobû-

lohorské. Mûjme také na pamû-

ti, Ïe neexistovala povinná

‰kolní docházka a masmédia.

Spisovná a obecná podoba ãe‰-

tiny tedy nemûla jak k tûmto li-

dem proniknout. Znali jen míst-

ní regionálnû pozmûnûnou po-

dobu ãe‰tiny.

Dnes je nejroz‰ífienûj‰ím nadná-

fieãním celkem - interdialektem -

obecná ãe‰tina, kterou se hovofií

prakticky na celém území na‰í

republiky. U nás na Moravû v‰ak

b˘vá obohacena tzv. moravismy

- su (jsem), zme (jsme), dûcka
(dûti), bo (protoÏe) apod.

V âechách zase lidé pouÏijí na-

pfiíklad spojení - pfii‰el jsem d˘l

(pfii‰el jsem pozdû), nebo tzv.

„protetické v“ a bez uzardûní

fieknou „vohavná volezlá vopice
vobíhala vokolo vokna“, coÏ

slu‰ného Moraváka ani nenapad-

ne. R˘mafiovsko je pak specific-

ké; poté, co do‰lo k vyhnání nû-

mecky mluvícího obyvatelstva

a pfii‰li sem lidé z rÛzn˘ch koutÛ

âech i Moravy, se zde udrÏuje

vysoká míra spisovnosti.

Obdobná situace je i na

Bruntálsku ãi Jesenicku. Pfiitom

v‰ak staãí sjet asi 20 km jiÏnûji

do Dlouhé Louãky a usly‰íme

hanáãtinu, pojedeme-li k Opavû,

zaslechneme la‰ská náfieãí.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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LyÏování na Moravû 2004-2005
Aktuální informace z lyÏafisk˘ch areálÛ

Moravy s denním zpravodajstvím o stavu

snûhov˘ch podmínek (aktualizace v pracov-

ních dnech do 9.30 hod.) naleznete na inter-

netové adrese: http://pocasi.infocesko.cz.

Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, tep-

lota, druh snûhu, v˘‰ka snûhu, sráÏky, síla

vûtru, smûr vûtru, akce v areálu atd.) si mÛ-

Ïete nechat poslat na mobilní telefon zaslá-

ním SMS ve tvaru pocasi název místa na tel.
ãíslo 907 09 06 (cena SMS je 6 Kã s DPH).

Pokud nemáte k dispozici „název místa“, za-

‰lete dotazovací SMS ve tvaru pocasi.
Seznam míst se SMS sluÏbou - v závor-
kách je uveden „název místa“ pro SMS:

1. Stanice Horské sluÏby: âervenohorské

sedlo (hscsedlo), Horní Morava (hshmora-

va), Karlov (hskarlov), Ovãárna (hsovcarna),

Pradûd (hspraded), Ramzová (hsramzova).

2. LyÏafiské areály:
Jeseníky: Andûlská Hora (andelskahora),

Branná-Proskil (branna), Hynãice (hynci-

ce), Karlov - Kazmarka (kazmarka),

Karlov - My‰ák (mysak), Karlov - Minerva

(minerva), Karlov - Pawlín (pawlin),

Karlov - Jantar - Roháã (rohac), Klepáãov

(klepacov), Lipová Láznû - Miroslav (mi-

roslav), Lipová Láznû - LázeÀsk˘ vrch (la-

zenskyvrch), Malá Morávka - Karlov (mo-

ravkakarlov), Malá Morávka - Kopfiivná

(koprivna), OstruÏná - Joná‰ (ostruzna),

Ovãárna (ovcarna), Petfiíkov - Kaste (kas-

te), Ramzová - Aréna R3 (ramzova), Staré

Mûsto p. SnûÏ. - Kunãice (kuncice), Staré

Mûsto p. SnûÏ. - Paprsek (paprsek), Vrbno

p. Pradûdem (vrbno).

Podmínky ze stanic garantuje Horská sluÏba,

z lyÏafisk˘ch areálÛ jsou garantovány provo-

zovateli. Aktuální seznam areálÛ - pocasi.in-

focesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi.

Hlavní partner Severomoravská plyná-
renská, a. s.
PR SMS sluÏbu technicky zaji‰Èuje

Pipeline, a. s. (www.pipeline.cz) - infolinka

603 230 875.

Sport

R˘mafiovsk˘ desetiboj pokraãoval bûÏeck˘m lyÏováním

Pofiadí po ‰esti disciplínách
(turistika, bûh, stfielba ze vzduchovky, kuÏelky, plavání a lyÏování)

1. místo 2. místo 3. místo
Îeny A M. Valová J. Pitorová H. Hájková

Îeny B E. Sovi‰ová M. Míãková A. Jurá‰ová

MuÏi A V. Kistan I. Sovi‰ L. Janáã

MuÏi B I. Sovi‰ J. Hofman I. Volek

MuÏi C V. Smetana J. Dfievo A. Koneãn˘

V sobotu 12. února se na lyÏafi-

ském okruhu v zahradû Hedvy 

uskuteãnila 6. disciplína R˘ma-

fiovského desetiboje. JiÏ nûkolik

t˘dnÛ pfied samotn˘mi boji v bí-

l˘ch stopách bylo moÏné potkávat

na tratích známé tváfie. V‰ichni

makali s touhou zlep‰it svou fy-

zickou kondici a pfiipravit se na

samotn˘ závod. Vlastnímu závo-

du v‰ak nepfiálo poãasí, coÏ mûlo

za následek nízkou úãast na této

disciplínû.

Nejdfiíve se vydaly na traÈ Ïeny

kategorie A. BûÏely dvû kola a na

startu se jich se‰lo ‰est. Stylem

start - cíl dobruslila s velk˘m ná-

skokem Marcela Valová pfied

Hankou Czisárikovou a Janou

Pitorovou.

Dvû kola ãekala rovnûÏ na muÏe

kategorie C. Zde s pfiehledem zví-

tûzil Vojta Smetana pfied Tondou

Koneãn˘m a Franti‰kem Látalem.

Îeny B absolvovaly jeden okruh.

Favoritka této soutûÏe Markéta

Míãková mûla potíÏe s vázáním,

a tak pfiepustila svou pozici Evû

Sovi‰ové. Tûsnû za ní na 2. místû

dobûhla Jana Matasová a tfietí

skonãila Ivana Lisická.

Tradiãnû nejpoãetnûji obsazenou

kategorií byla kategorie muÏÛ A.

Na startu se jich se‰lo dvanáct

a bûÏeli ‰est kol. Vyrovnan˘ sou-

boj mezi sebou svedli Luká‰

Janáã s Ivo‰em Sovi‰em. V závû-

ru mûl více sil Luká‰ Janáã. Jako

tfietí dobûhl Láìa Kistan.

A na závûr pfii‰lo to nejlep‰í -

muÏi kategorie B, kter˘ch se se-

‰lo sedm a pfiedvedli krásn˘ zá-

vod. Zvítûzil Jarda Lachnit pfied

Ivo‰em Volkem a Pavlem Kolá-

fiem.

V pofiadí sedmou disciplínou bu-

de stolní tenis. U zelen˘ch stolÛ se

sejdeme 5. bfiezna 2005, a to v tû-

locviãnû na Národní ulici. Od

8.00 hodin probûhne turnaj muÏÛ

kategorie A a B, ve 13.00 hodin

nastoupí kategorie Ïen

A a B a muÏÛ C. Pfiesn˘ systém

turnaje bude urãen pfied jeho za-

hájením. Tû‰íme se na hojnou 

úãast. Alena Jurá‰ová

... a je odstartováno (kategorie muÏi B)

Luká‰ Janáã drÏí 1. pozici v kategorii A První tfii nejúspû‰nûj‰í: Jarda Lachnit, Ivo Volek a Pavel Koláfi



R˘mafiov‰tí cestovatelé vyrazili za exotikou
V sobotu 29. ledna 2005 se vydal na expe-

dici do Guatemaly a Belize r˘mafiovsk˘

cestovatel Petr Calábek. Pfii první expedi-

ci, která smûfiovala do Peru, ho doprovázel

jeho kamarád Tomá‰ âerven˘. Nyní do‰lo

ke zmûnû a spoleãnici na cestû mu dûlá je-

ho pfiítelkynû Iveta Hofmanová. Od kama-

ráda, jehoÏ koníãkem je cestování, získali

itineráfi, kde jsou zahrnuta místa, která by

jako úãastníci zájezdu s cestovní kanceláfií

nikdy nenav‰tívili a nezaÏili podobná do-

brodruÏství.

O místech svého pobytu zasílají e-mailové

zprávy a my se jiÏ dnes mÛÏeme tû‰it na be-

sedu, v níÏ nás seznámí se sv˘mi záÏitky

z cest, doplnûn˘mi fotografiemi a diapoziti-

vy. Posledním ãerstv˘m záÏitkem, o kter˘

se podûlil Petr Calábek se sv˘mi pfiáteli pro-

stfiednictvím e-mailové po‰ty, byla náv‰tûva

tamní jeskynû. Teplota v podzemí dosaho-

vala daleko vy‰‰ích hodnot, neÏ na jaké

jsme zvyklí v na‰ich podmínkách, krápníky

byly znaãnû potfiísnûné v˘kaly netop˘rÛ

a souãástí nauãné exkurze bylo i brodûní ve

vodû se svíãkou v ruce. Elektfiinu tam ne-

mají zavedenu. Návrat expedice je pláno-

ván na 6. bfiezna 2005. Alena Jurá‰ová

Z Pradûdu na KilimandÏáro
V pondûlí 21. února uplynulo

pfiesnû 25 let od okamÏiku, kdy

horolezci expedice Kibo -

Mawenzi Horské sluÏby Jeseníky

vystoupili na nejvy‰‰í vrchol

Afriky KilimandÏáro (5895 m. n.

m.), odkud vedoucí v˘pravy

Zdenûk ZerzáÀ jako vÛbec první

ãlovûk na svûtû sjel na lyÏích se-

verní stûnu KilimandÏára - Uhuru

Peak na dno kráteru. V roce 1976

se o stejnou vûc marnû pokou‰ela

japonská v˘prava. Nespornû vr-

cholem slávy tehdej‰í ãeskoslo-

venské v˘pravy se stal prvov˘-

stup na jeden z pfiedvrcholÛ

Mawenzi v oblasti KilimadÏára,

kter˘ nikdo pfiedtím nezdolal a zá-

stupci fieditelství Tanzansk˘ch ná-

rodních parkÛ jej pojmenovali

právû po na‰í v˘pravû - „Vrchol

ãeskoslovenské Horské sluÏby“.

Expedice tenkrát opou‰tûla ães-

koslovenské území 8. února

a s horolezci ZdeÀkem Zerzá-

nûm, MUDr. Milo‰em Kubou,

MUDr. Josefem Hfiebíãkem,

Viktorem ProkÛpkem, Mirosla-

vem Dvofiáãkem, Josefem Obel-

czem a Emilem Kothánkem ce-

stoval také v˘znamn˘ entomolog

Ing. Karel Rataj, ten sbíral nej-

rÛznûj‰í vzácné brouky a mot˘ly

pro âeskoslovenskou akademii

vûd. V̆ prava odlétala z Prahy do

Curychu a odtud dále do Dar-es-

Salaamu, kde na ni ãekala ná-

kladní Avie 30, která odplula lodí

jiÏ s pfiedstihem.

Zpáteãní cestu absolvovala expe-

dice pfies africké státy Tanzanii,

Burundi, Rwandu, Ugandu,

Súdán a Egypt, kde se nalodila

a plula do ¤ecka. Jeseniãtí chlapi

staãili je‰tû doslova obûhnout

Koloseum a uÏ museli myslet na

návrat. Poslední etapu absolvova-

li z Vídnû do Karlova. Na cestách

byli dva mûsíce, vytvofiili svûtov˘

rekord a je‰tû se nesmazatelnû za-

psali do povûdomí tanzansk˘ch

úfiadÛ, které po expedici pojme-

novaly skalní vûÏ.

(Redakce dûkuje panu Mirku
Dvofiáãkovi za poskytnut˘ materi-
ál a informace.) JiKo
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Kilimanjaro National Park, základní tábor Movange (1.108 m), v pozadí Kibo
(hlavní vrchol Kilimanjara 5.895 m

Zleva ãlen t˘mu Rescue Servis (HS) a dále Athanasi Fundi - ‰éf Horské sluÏ-
by Kilimanjaro Ole Kannehellah - generální fieditel Národních parkÛ Tanzánie
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BûÏecké lyÏování mûlo zelenou
V nedûli 13. února se na lyÏafisk˘ch tratích

v areálu hornomûstské zatáãky uskuteãnil

krajsk˘ pfiebor Moravskoslezského kraje, 

3. závod Moravského poháru. Na perfektnû

upraven˘ch tratích a v dokonalé reÏii ãlenÛ

oddílu lyÏování, ktefií spolu s dal‰ími dobro-

volníky zaji‰Èovali funkce rozhodãích i dal‰í

péãi o závodníky, probíhaly urputné boje

o titul krajského pfieborníka.

Vysoká úãast lyÏafiÛ mnohé pfiekvapila,

v jednotliv˘ch kategoriích startovalo kolem

20 závodníkÛ, star‰ích Ïaãek bylo 30, star-

‰ích ÏákÛ dokonce pfies 40. Zhruba polovinu

v‰ech startujících tvofiili ãlenové r˘mafiov-

ského oddílu lyÏování z fiad ÏákÛ sportov-

ních tfiíd. A uÏ to je velk˘ úspûch a hlavnû

pfiíslib do budoucna. Z v˘sledkÛ (uvádíme

vÏdy první tfii a nejlep‰í místní závodníky):

Îaãky mlad‰í: Îáci mlad‰í:
1. Tejchmanová Jeseník 1. âáÀ Vefiovice

2. Adamãíková Fren‰tát 2. Svider Tfiinec

3. Mazurová Dolní Lomná 3. Kluz Dolní Lomná

4. Návratová R˘mafiov 6. Kodl R˘mafiov

10. Bálková R˘mafiov 12. Sekanina R˘mafiov

11. Pavlátová R˘mafiov 14. Pech R˘mafiov

Îaãky star‰í: Îáci star‰í:
1. StodÛlková Vefiovice 1. Gorzolka Tfiinec

2. Kadrmanová Jeseník 2. Kyrych Dolní Lomná

3. Laviãková Fren‰tát 3. Kuãínsk˘ Vefiovice

9. Maãudová R˘mafiov 4. Vörö‰ R˘mafiov

12. Tomovová R˘mafiov 5. Furik R˘mafiov

15. Kunzová R˘mafiov 8. ·vikruha R˘mafiov

10. Macháãek R˘mafiov

Dorostenky mlad‰í: Dorostenci mlad‰í:
1. Stonawská Dolní Lomná 1. Axman ·umperk

2. Adamíková Tfiinec 2. Hlobil Vrpno p. P.

3. Kawuloková Tfiinec 3. Kautz ·umperk

11. Vörö‰ová R˘mafiov

Juniorky, Ïeny: Dorostenci star‰í:
1. Procházková Jeseník 1. Baìura Jeseník

2. Koláfiová ·umperk 2. Tejchman Jeseník

3. Vykoukal R˘mafiov

PfiedÏaãky: PfiedÏáci:
1. Nûmcová Jeseník 1. Gottvald R˘mafiov

2. Mlãáková R˘mafiov 2. BuráÀ Bfiidliãná

3. Machaãová R˘mafiov

Îaãky mlad‰í: Îáci mlad‰í:
1. Tejchmanová Jeseník 1. Fellner Jeseník

2. RosenbergrováJeseník 2. Îalãík Jeseník

3. Lebdu‰ková Morav. Beroun 3. Kodl R˘mafiov

6. Návratová R˘mafiov 6. Vlásek R˘mafiov

7. Pavlátová R˘mafiov 12. Sekanina R˘mafiov

9. Kistanová R˘mafiov 14. H˘bl R˘mafiov

10. Pytlíãková R˘mafiov 15. Machaã R˘mafiov

16. Gerhard R˘mafiov

Îaãky star‰í: Îáci star‰í:
1. Kadrmanová Jeseník 1. Vörö‰ R˘mafiov

2. Lapãíková Jeseník 2. Ceza Jeseník

3. Mikulenková Jeseník 3. ·vikruha R˘mafiov

6. Tomovová R˘mafiov 6. Macháãek R˘mafiov

8. Kunzová R˘mafiov 8. Ondrá‰ek R˘mafiov

11. Kubincová R˘mafiov 10. Bocián R˘mafiov

16. BaÈková R˘mafiov 13. Divi‰ R˘mafiov

14. Ondfiejek R˘mafiov

Dorostenky mlad‰í: Dorostenci mlad‰í:
1. Luke‰ová Jeseník 1. ëuri‰ Morav. Beroun

2. Kuãerová Morav. Beroun 2. Stfie‰tík R˘mafiov

3. Kolínková Sobotín 3. Kytlica R˘mafiov

5. Vörö‰ová R˘mafiov 5. La‰ák R˘mafiov

6. Pecha R˘mafiov

7. Hnát R˘mafiov

Z v˘sledkÛ je patrné, Ïe konkurence závodníkÛ byla obrovská.

Napfiíklad vítûzka star‰ích Ïaãek je souãasnou dvojnásobnou mistryní

âeské republiky, úspû‰n˘ch borcÛ z mistrovství republiky bychom ve

startovní listinû na‰li je‰tû nûkolik. Za R˘mafiováky, Ïáky sportovních

tfiíd, mohu fiíct: na bednu to sice je‰tû nebylo, ale pfiedvedené v˘kony

byly ve vût‰inû pfiípadÛ v˘borné a kluci i holky zaslouÏí pochvalu.

O t˘den pozdûji, v sobotu 19. února, se na stejn˘ch tratích uskuteãnil

tradiãní místní závod - R˘mafiovská tfiicítka. Narozdíl od pfiede‰lého zá-

vodu se závodilo v klasice a tratû byly vzhledem k vytrvalostnímu po-

jetí závodu prodlouÏeny. KdyÏ k tomu pfiipoãteme nároãnost r˘mafiov-

sk˘ch tratí (po rovince se zde lyÏafi pfiíli‰ nesveze), ãekalo na závodní-

ky opravdu tûÏké mûfiení sil.

(V̆ sledky star‰ích kategorií nebyly v dobû uzávûrky známy.)
Blahopfiejeme v‰em medailistÛm z fiad R˘mafiovákÛ a pfiejeme, aÈ forma

vydrÏí i do dal‰ích závodÛ. V pfií‰tím t˘dnu nás opût ãeká mistrovství re-

publiky, tentokrát jsou na pofiadu volná technika a ‰tafety. Hlavní sezónu

uzavfieme poãátkem bfiezna v Nové Vsi pfii posledním závodu

Moravského poháru. Vlastimil Baran

R˘mafiováci bojovali na Svûtovém poháru dálkov˘ch bûhÛ
Na 33. roãník Svûtového poháru

dálkov˘ch bûhÛ, kter˘ se konal

ve dnech 5. a 6. února v nûmec-

kém Oberammergau v Bavorsku,

odjeli na‰i bûÏkafii Ivo Volek,

Ivan Sovi‰, Ivo Sovi‰ a Pavel

Koláfi. Sobotní závod se jel vol-

n˘m stylem na trati dlouhé 

23 a 50 km a na startovním poli

‰irokém více jak sto metrÛ

a dlouhém témûfi tfii sta metrÛ

stanulo celkem 623 muÏÛ 

a 50 Ïen. Jelo se na velmi kvalit-

ních bûÏeck˘ch tratích pfii 

-10 stupních Celsia a start byl

v nadmofiské v˘‰ce 800 m nad

mofiem. Ivo Volek spoleãnû

s Ivanem Sovi‰em se „zakousli“

do padesátikilometrové trati, Ivo

Sovi‰ jel „tfiiadvacítku“, Pavel

Koláfi si „poãkal“ na nedûlní „kla-

siku“. ¤íká se, není nutné vyhrát,

ale zúãastnit se, a v tomto závodû

to platilo dvojnásob. Do cíle „pa-

desátky“ pfiijel Ivo Volek na 

375. a Ivan Sovi‰ na 534. pozici.

Ivo Sovi‰ na „tfiiadvacítce“ vybo-

joval v kategorii H 31 pûtadvacá-

té místo. Nedûlní závod na 50 km

provûfiil bûÏkafie v „klasice“ a na

startu se objevilo 1152 muÏÛ

a 151 Ïen. Nejlépe se dafiilo Pavlu

Koláfiovi, kter˘ dojel 409. (v ka-

tegorii H 51 - 37. místo) s ãasem

3:37:37,6; Ivo Sovi‰ skonãil na

555. místû (v kategorii H 31 - 

78. místo) s ãasem 3:54:53,9

a Ivan Sovi‰ se celkovû umístil na

657. pozici (v kategorii H 56 - 

64. místo) s ãasem 4:05:55,1.

Na‰i sportovci se vraceli z Nû-

mecka plni nov˘ch dojmÛ a zku-

‰eností. VÏdyÈ závody na svûto-

vém poháru se pfiece nejezdí kaÏ-

d˘ den a vidût bûÏkafie zvuãn˘ch

jmen, jak jedou na trati s pln˘m

nasazením, je zcela urãitû ne-

v‰ední záÏitek. JiKo
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Odborn˘ sportovní úsek základního
lyÏování Krajského svazu lyÏafiÛ

Moravskoslezského kraje

TC Pradûd a 1. lyÏafiská ‰kola Pradûd vás zvou na

FAMILY CUP 2005
vefiejn˘ a náborov˘ závod

v obfiím slalomu III

Termín: nedûle 27. února 2005
Místo: Ski areál Kopfiivná Malá Morávka
Start: 15.30 hod.

pfiihlá‰ky do 15.00 u bufetu

Hodnocení
a) souãet ãasÛ dvojice, kterou tvofií dítû do roku

nar. 1994 + rodiã, prarodiã
b) Ïactvo - 1993 - 90
c) dospûlí 1989 a star‰í

bezplatné parkovi‰tû pfiímo u vlekÛ
www.praded-info.cz

Odborn˘ sportovní úsek základního

lyÏování Krajského svazu lyÏafiÛ

Moravskoslezského kraje

TC SKI Moravia ve spolupráci s TC Pradûd

a 1. lyÏafiskou ‰kolou Pradûd vás zvou na

vefiejn˘ závod v bûhu na lyÏích volnou technikou

SPRINT DO VRCHU
sobota 26. února 2005

Ski areál Kopfiivná

* kategorie: pfiedÏactvo (94 a ml.),
Ïactvo (93-90), dospûlí (89 a st.) *

* pfiihlá‰ky do 16:15 u bufetu * start v 16:30 *

www.praded-info.cz  www.koprivna.cz

Na‰im prvoligov˘m kuÏelkáfikám se pfiíli‰ nedafiilo
V r˘mafiovské kuÏelnû se v sobotu 12. února 

odehrálo jiÏ 16. kolo podzimní a jarní prvoli-

gové soutûÏe kuÏelkáfiek. Na‰e druÏstvo Ïen,

které si tak pracnû vybojovalo postup do první

ligy, velkou radost domácímu publiku neudû-

lalo. Nastoupilo proti pátému nasazenému

druÏstvu SKK Náchod a pokraãovalo v jarních

slab˘ch v˘konech. Zadûlalo si tak na v˘razné

existenãní problémy. Spoleãnû s Pelhfiimovem

nezískaly kuÏelkáfiky z R˘mafiova na jafie ani

jedin˘ bod, zatímco jejich nejbliÏ‰í soupefii mi-

nimálnû ãtyfii. Nedafií se ani mnoholet˘m opo-

rám Marcele Tillerové, Miroslavû Paulerové

ani Vûfie Tomanové. Miroslava Paulerová 

v úvodu proti Evû Majerové sice bodovala, ale

bylo to jenom s „odfien˘ma u‰ima“. Musela

poslední dráhu vyhrát a vyhrála ji jenom o dvû

kuÏelky. Ivana Schreiberová prohrávala

s Danou AdamÛ 0:2, a kdyÏ o jedinou kuÏelku

prohrála i tfietí dráhu, bylo rozhodnuto bez 

ohledu na to, jak si hráãky povedou na dráze

poslední. Romana Mezihoráková po remíze na

úvodní dráze v˘raznû pfiehrála Anetu

Cvejnovou na dráze druhé (154:128). Potom

se jí pfiestalo dafiit. Aneta Cvejnová srovnala na

1,5:1,5 a domácí hráãce byl získan˘ náskok

k niãemu. Musela na poslední dráze uhrát as-

poÀ remízu a Aneta Cvejnová byla v˘raznû

proti. Monika Manurová se „dobfie nevyspa-

la“, a tak nejlep‰í hráãka utkání, ‰está v r˘ma-

fiovském Ïebfiíãku Radka Malá nebyla po vy-

nikající úvodní dráze (153) pfiinucena k mimo-

fiádn˘m v˘konÛm.

Stav 1:3 a 84 kolkÛ z pohledu domácího druÏ-

stva. To nebyl pro diváky ani pro domácí hráã-

ky pfiíjemn˘ pohled. A pfiíli‰ ho nevylep‰ily ani

poslední hráãky domácího druÏstva. Vûfie

Tomanové vy‰la jediná dráha - druhá (147),

a to bylo na Michaelu Kuãerovou málo. ·ance

sice Ïila dlouho. Poslední dráhu musela vyhrát

o 13 kuÏelek. V pln˘ch nahrála 4, a tak na do-

ráÏku zbyla devítka manka. Pfiesnû o tu devít-

ku vyhrála, ale bohuÏel pro domácí druÏstvo -

soupefika. Velice podobn˘ byl i druh˘ závûreã-

n˘ duel. Marcela Tillerová musela na poslední

dráze stahovat náskok ‰estnácti kuÏelek Jany

Majerové. Stáhla jenom 15 a to jí je‰tû v˘ko-

nem 118 hodnû pomohla hostující hráãka.

Hostující druÏstvo vyrovnalo rekord r˘mafiov-

ské kuÏelny. „Zápas bohuÏel dopadl ‰patnû,
máme teì opravdu krizi, k tomu se nám pfiida-
la nemocnost na‰ich hráãek, snad se z toho
je‰tû vylíÏeme,“ zklamanû dodala po zápase

kapitánka druÏstva r˘mafiovsk˘ch Ïen Vûra

Tomanová.

(V ·umperku si na‰e kuÏelkáfiky vzaly o minu-
lém víkendu z poráÏky s Náchodem ponauãe-
ní a dokonce v oslabené sestavû vyhrály. Navíc
Mirka Paulerová zahrála nov˘ rekord ‰umper-
ské kuÏelny. V̆ sledky obdrÏela redakce jiÏ po
uzávûrce tohoto vydání, podrobné informace
tedy pfiineseme v pfií‰tím ãísle RH.) JiKo
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Soukromá fiádková inzerce

STARÉ POHLEDNICE do roku 1945 (tj. mal˘ formát)
DOB¤E ZAPLATÍM!

Tel.: 608 420 808

!!! Nově otevřená provozovna !!!

Telefon: 731 455 425
E-mail: bodyfit.l.kaplanova@centrum.cz

Body Fit
posilovna - solárium
na Palackého ulici 43, R˘mafiov

zahájen provoz horizontálního Solária
UWE Black Power

- klimatizace
- speciální obliãejové v˘bojky
- pfiídavné ventilátory
- odpoãítávání opalovacích minut
- prodej solární kosmetiky

FITNESS CENTRUM
- posilovací stroje firmy LAX
- aerobní zóna
- fitness bar
- prodej sportovní v˘Ïivy a nápojÛ
- ‰atny, sprchy, sociální zafiízení

Provozní doba:
Po - Pá  13.00 - 21.00
So - Ne  Zavfieno

JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 11. 3. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 3. 3. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

5/2005

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

na ulici Husova ã. 10
v R˘mafiovû

vedle Hodináfiství - zlatnictví

Informace na tel.: 554 211 769
nebo 604 423 039

V Nové Vsi se jelo MâR v biatlonu Ïactva
O víkendu 19. a 20. února pofiádal Klub biat-

lonu v Bfiidliãné závod Mistrovství âeské re-

publiky v biatlonu Ïactva. Prezentována byla

témûfi stovka závodníkÛ. 

(Konkrétní informace a v˘sledkovou listinu
uvefiejníme v dal‰ím vydání na‰ich novin.)



Výše splátky po dobu úvěru je neměnná včetně pojištění. • K uzavření úvěru není potřeba potvrzení o příjmu.

PRODLOUÎENÁ AKCE:
Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Money Auto Defendlock nebo Construct v hodnotû 10.000,- Kã 

+ kniha v˘hod u Barumu + slevová karta na benzin Benzin Plus ZDARMA

• Ke kaÏdému vozu pohonné hmoty v hodnotû 1000 Kã •

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Autocredit od GE Money Auto:
akontace již od 1,- Kč z ceny vozid-
la, výhodné havarijní pojištění a po-

vinné ručení. Na sjednání úvěru po-
třebujete dva platné doklady totož-
nosti, bankovní spojení a cca 45 mi-
nut času. U všech vozidel prověřen
původ.

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

·koda Felicia Combi 1.6
GLX, 55 kW, klima, r. v. 1997,
78 tis. km, CD, centrál, imo-
bilizér. Cena: 118 900 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9TDi
Eleg., klima, r. v. 2000, 142 tis. km,
2x airbag, ABS, el. v˘bava, palub.
poã. a dal‰í. Cena: 288 000 Kã.

Honda HR - V 1.6 4x4, klima, 
1. majitel, r. v. 2001, 2x airbag,
ABS, CD + rádio, el. okna, taÏné,
centrál. Cena: 243 000 Kã + DPH.

·koda Octavia 1.8 20V SLX, 1.maj.,
r. v. 1997, 54 tis. km, 2x airbag, ABS,
rádio, centrál, el. v˘bava, posilovaã
fiízení a dal‰í. Cena: 179 000 Kã.

·koda Felicia Combi LX 1.9 D,
47 kW, r. v. 1998, 92 tis. km, rá-
dio, imobilizér, posilovaã fiízení,
taÏné. Cena: 129 500 Kã.

Ford Ka 1.3 37 kW, 3 dvéfi., 
r. v. 1998, 118 tis. km, 2x 
airbag, ABS, rádio, imobilizér.
Cena: 69 900 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 TDDi kli-
ma,1. maj. r. v. 2001, 101 tis. km,
4x airbag, ABS, CD, centrál, el.
okna a dal‰í. Cena: 259 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Audi TT Coupé 1.8, 1. majitel, 
7 740 km, aut. klima, 4x airbag, ESP,
ASR, ABS, CD, rádio, centrál, el. v˘-
bava a dal‰í. Cena: 695 000 Kã.

Fiat Brava 1.6 16V, 1. majitel,
r. v. 1998, 102 400 km, rádio,
imob., el. okna, posilovaã fiíze-
ní. Cena: 128 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 GLXi LPG,
1. majitel, r. v. 1998, 86 900
km, rádio, centrál, imobilizér.
Cena: 129 000 Kã.

·koda Felicia Combi GLX 1.9
D, 47 kW, r. v.1997, 118 tis.
km, centrál, imob., posil. fiíz.,
taÏné. Cena: 109 000 Kã.

·koda Superb 1.9 TDI, 96 kW, 
1. maj., r. v. 2002, 129 tis. km, klima,
4x airbag, ASR, ABS, el. v˘bava,
centrál a dal‰í. Cena: 437 000 Kã.

Ford Escort 1.8 16V klima, 
1. maj., r. v. 1998, 78 tis. km, 2x
airbag, ABS, CD, el. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 138 000 Kã.

Peugeot 306 Combi 2.0 Hdi, kli-
ma, r. v. 2000, 97 tis. km, 4x air-
bag, rádio, imob., el. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 198 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi 44 kW,
r. v. 2000, 99 500 km, airbag,
CD, rádio, imob., posil. fiíz.,
centrál. Cena: 159 000 Kã. 

Ford Transit 2.5DI, 9 míst, 
r. v. 1998, 166 800 km, orig.
rádio, imob., posil. fiíz., el. zr-
cátka. Cena: 268 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi Classic
44 kW, r. v. 2000, 56 tis. km, a-
irbag, rádio, centrál, imobilizér,
posil. fiízení. Cena: 179 000 Kã.

·koda Fabia 1.9 TDi PD Comfort, 1.
maj., r. v. 2000, 59 tis. km, 2x 
airbag, ASR, ABS, rádio, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 219 000 Kã.

Fiat Brava 1.4 12V, r. v. 1996,
115 tis. km, airbag, CD, imo-
bil., posil. fiízení. 
Cena: 89 000 Kã.

Peugeot 306 1.4, 5 dvéfi., r. v. 1997,
61 800 km, 2x airbag, orig. rádio,
imobil., el. v˘bava, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 126 000 Kã.

·koda Fabia 1.0 Junior, 1. ma-
jitel, r. v. 2002, 44 150 km, air-
bag, rádio, imobilizér. 
Cena: 169 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi, klima,
r. v. 2001, 109 tis. km, 8x airbag, ABS,
CD, rádio, el. v˘bava, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 299 000 Kã.

Peugeot 607 2.2 Hdi, 1. maj., r. v. 2001,
110 tis. km, aut. klima, 8x airbag, ESP,
ASR, ABS, plná v˘b., ind. park., senz.
stûraãÛ aj. Cena: 479 000 Kã.

Mercedes-Benz E 270 Cdi, automat, 
1. maj., r. v. 2001, 178 tis. km, klima,
6x airbag, ESP, ASR, ABS, CD, plná
v˘bava, tempomat. Cena: 589 000 Kã.


